
                                                             

 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
20.12.2021                                                                                           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», враховуючи клопотання відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради, Чупахівської селищної ради, КНП СОР 
«Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер», 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 ТПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна 
плата» 13 620 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 3000 грн., 
направити на видатки по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 
на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 13 620 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на 
оплату праці» 3 000 грн. 

З ТПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 
15 000 грн. направити на КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 15 000 грн.  

З ТПКВКМБ 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» на КЕКВ 2120 «Нарахування 
на оплату праці» в сумі 23 600,00 грн. 

З ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 



«Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 30 000 грн., направити на 
видатки по ТПКВКМБ 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 15 000 грн., на ТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів» кошти в сумі 15 000 грн. для фінансової підтримки КНП СОР «Сумський 
обласний клінічний онкологічний диспансер».  

2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 
селищної ради внести відповідні зміни до Програми фінансової підтримки КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 
2021 рік. 

Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні зміни 
до Програми економічного і соціального розвитку Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки. 

3. Внести зміни до дохідної частини бюджету Чупахівської селищної  
територіальної громади: 

Зменшити доходи за кодом 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата» в сумі 350 000 ,00 грн. 

3. Внести зміни до видаткової частини бюджету Чупахівської селищної  
територіальної громади та зменшити видатки по: 

ТПКВКМБ 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» в сумі 8 110,00 грн. 

ТПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)» в сумі 137 970,00 грн. 

ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 74 800,00 грн. 

ТПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3000,00 грн. 

ТПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3 520,00 грн. 

ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 
плата» в сумі 5 330,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 
33 500,00 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 24 700,00 грн., КЕКВ 
2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 6 300,00 
грн. 

ТПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2730 
«Інші виплати населенню» в сумі 2 770,00 грн. 

ТПКВКМБ 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 – 20 000,00 
грн. 

ТПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в 
сумі 20 000,00 грн. 

ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10 000,00 грн. 

4. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні зміни 
до Програми «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення». 

Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради внести 
відповідні зміни до програм «Розвиток фізичної культури і спорту на території 
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» та «Програма оздоровлення та 
відпочинку дітей Чупахівської селищної ради в 2022 році». 

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 до Програми соціального 
захисту населення Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік. 

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 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 
 

Про затвердження рішень  
виконавчого комітету, 
прийнятих в міжсесійний період 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу 
Касьяненко Анни Іванівни про затвердження рішень виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради, прийнятого в міжсесійний період та керуючись 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в міжсесійний 

період: 

№108 від 25.11.2021 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»; 

№109 від 25.11.2021 року «Про прийняття субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій»; 

№119 від 06.12.2021 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»; 

№120 від 06.12.2021 року «Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії 
восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28.09.2021 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 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 
 
 
Про внесення змін до Програми  
розвитку культури Чупахівської  
селищної територіальної громади  
на ІІ півріччя 2021 року 
  

Керуючись підпунктами 22 та 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», у зв’язку з уточненням фінансових показників на 
фінансування програми, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми розвитку культури Чупахівської селищної 
територіальної громади на ІІ півріччя 2021 року затвердженої рішенням 
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради №58 від 26.06.2021 року, 
виклавши в новій редакції: 

1.1. Пункт 1 заходи Програми розвитку культури Чупахівської селищної 
територіально громади на ІІ півріччя 2021 року: 

1 Святкування державних, місцевих свят та 
культурно-масових заходів. Підтримка 
фестивальної діяльності 

2021 рік – 75 000,0 
місцевий бюджет 

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 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету Чупахівської  
селищної ради №109 від 25.11.2021 року  
«Про прийняття субвенції з державного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення  
заходів щодо соціально-економічного  
розвитку територій» 
 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки спеціального фонду по 
ТПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3142 
«Реконструкція та реставрація інших об`єктів»  кошти в сумі 300 000 грн. 
направити на ТПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» в сумі 300 000 
грн. 

2. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні зміни 
до Програми економічного і соціального розвитку Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки. 

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 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 
 
Про внесення змін до рішення п'ятої  сесії сьомого                                                            
скликання від 28.12.2020 року «Про затвердження                                                                      
Програми розвитку лісового господарства Чупахівської  
селищної ради на 2021-2023 роки»» 
            

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі клопотання Комунального підприємства «Добробут», селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку «Паспорт селищної Програми «Розвиток лісового 
господарства Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» та викласти пункт 8 
«Загальні обсяги фінансування» у новій редакції: 

8. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки селищного 
бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України: 

- на 2021 рік – 29 350 грн.; 
- на 2022 рік – 51 600 грн ;  
- на 2023 – 57 100 грн. 
2. Внести зміни до пункту VІ «Ресурсне забезпечення Програми» селищної 

Програми «Розвиток лісового господарства Чупахівської селищної ради на 2021-
2023 роки» та викласти в новій редакції: 

VІ. Ресурсне забезпечення Програми 
Виконання завдань Програми буде здійснено за умови належного 

фінансування робіт за рахунок коштів селищного бюджету Чупахівської селищної 
ради, а також при спрямуванні коштів, що надходять від власної діяльності  та 
інших джерел незаборонених законодавством України. 

Для виконання Програми в цілому необхідні кошти з селищного бюджету 
Чупахівської селищної ради: 

- на 2021 рік – 29 350 грн.; 
- на 2022 рік – 51 600 грн ;  
- на 2023 – 57 100 грн. 

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 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 
 
Про внесення змін до Програми  
"Соціальний автобус Чупахівської  
селищної ради на 2021-2023 роки" 
 

Керуючись підпунктами 22 та 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», у зв’язку з уточненням фінансових показників на 
фінансування програми, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми «Соціальний автобус Чупахівської селищної 

ради на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням шостої сесії восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради від 24.02.2021 року,а саме до Паспорту громади, 
виклавши в новій редакції: 

 

1. Повна назва Програми Програма «Соціальний 
автобус» Чупахівської селищної ради 
на 2021-2023 роки» 

2. Ініціатор розроблення Програми Апарат Чупахівської селищної ради 
3. Розробник Програми Апарат Чупахівської селищної ради 
4. Відповідальні виконавці Програми Чупахівська селищна рада 
5. Головна мета Програми Забезпечення потреб населення 

транспортними послугами 
6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 рік 
7. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації 

програми 
2021р. – 194 945 грн. 

2022р. – 213 800 грн. 

2023р. – 260 000 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 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 
 

Про прийняття субвенції з  
державного бюджету місцевим  
бюджетам на здійснення заходів  
щодо соціально-економічного  
розвитку окремих територій  

 
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 №1337-р від 28 жовтня 2021 
року «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій», розпорядження Кабінету міністрів України №1637-р від 09 
грудня 2021 року «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій» Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 3 300 000 грн.  

2. Передати до спеціального фонду селищного бюджету та направити на 
видатки: 

ТПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3142 
«Реконструкція та реставрація інших об`єктів» кошти в сумі 3 100 000 грн. 

ТПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3122 
«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в сумі 200 000,00 грн. 

3. Прийняти до спеціального фонду бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 400 000 грн. направити на видатки спеціального фонду ТПКВКМБ 0617363 
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3142 «Реконструкція та 
реставрація інших об`єктів» в сумі 400 000 грн. 

4. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні зміни 
до Програми економічного і соціального розвитку Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки. 



Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради вінести 
відповідні зміни до програми «Освіта Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області в 2019-2022 роках». 

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 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 
 

Про бюджет  
Чупахівської селищної територіальної громади  

на 2022 рік 
1852800000 

 
Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, пунктом 23  статті 26, 

пунктом 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2022 рік: 
доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади бюджету у 

сумі 39 698 517 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 39 227 
600 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 470 917 гривень згідно 
з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у сумі 
39 698 517 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету –  38 627 600 
гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 1 070 917 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади у сумі 0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади у сумі 0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади у розмірі 135 197 гривень, що становить 0,35 відсотків 
видатків загального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 
громади, визначених цим пунктом; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до 
цього рішення. 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 
цього рішення. 

4. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 
заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно 
з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4 493 
000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік: 



1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 
Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною 
першою статті 71 Бюджетного кодексу України). 

2)  джерелом формування у частині фінансування є надходження, 
визначен  підпунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України  

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного 
кодексу України,  

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 
статті 71 Бюджетного кодексу України; 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками бюджету Чупахівської селищної територіальної 
громади  видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ;  
нарахування на заробітну плату;  
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;  
забезпечення продуктами харчування;  
оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
обслуговування місцевого боргу; 
соціальне забезпечення; 
поточні трансферти місцевим бюджетам.  
9. Відповідно до статті 70 Бюджетного кодексу України надати право 

начальнику фінансового відділу Чупахівської селищної ради в межах поточного 
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово 
вільних коштів бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до 
кінця поточного бюджетного періоду. 

10. Надати право начальнику фінансового відділу Чупахівської селищної 
ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на 
покриття тимчасових касових розривів бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду. 

11. Головним розпорядникам коштів бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України 
стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, 
організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого 
рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме: 



здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 
бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу 
України; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за 
кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання; 

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках 
для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань. 

12.  Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради у 2022 
році між сесіями за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій з 
наступним затвердженням селищною радою: 

1. вносити зміни до дохідної та видаткової частин бюджету в частині 
міжбюджетних трансфертів; 

2. приймати рішення щодо розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з 
державного, обласного та інших бюджетів та перерозподілу видатків, які 
здійснюються за рахунок вказаних трансфертів; 

3. у межах загального обсягу бюджетних призначень головного 
розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за 
програмною класифікацією видатків, а також збільшувати видатки розвитку за 
рахунок зменшення інших видатків за рішенням виконавчого комітету Чупахівської 
селищної ради; 

13. Надати голові постійної комісії селищної ради з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій право від імені 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку 
та інвестицій погоджувати внесення змін та уточнень до бюджету Чупахівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік, передбачених пунктом 12 даного 
рішення. 

14.Дозволити фінансовому відділу Чупахівської селищної ради, за 
обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету, здійснювати 
перерозподіл його бюджетних призначень у межах загального обсягу загального та 
спеціального фонду за економічною класифікацією видатків бюджету.  

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

16. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

17. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради забезпечити оприлюднення цього 
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 
Бюджетного кодексу України на офіційному сайті Чупахівської селищної ради https://chupah-
rada.gov.ua/ та в місцевій газеті «Громада плюс». 



18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань  планування , фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку і 
інвестицій. 

 
Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО БЮДЖЕТУ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2022 РІК 
 
                Інформація про соціально-економічний стан Чупахівської селищної ТГ  
      у 2021 році та прогноз на 2022 рік, які покладено в основу проєкту бюджету 

селищної ТГ 
Ситуація в економічній та соціальній сферах Чупахівської селищної 

територіальної громади відповідає загальнодержавним тенденціям. 
 

Аналітична частина. 
Географічне розташування селищної територіальної громади, опис суміжних 

територій. 
Чупахівська селищна територіальна громада утворена шляхом об’єднання 2 

сільських та 1 селищної ради. Адміністративним центр СТГ- є смт Чупахівка. 
Межує з Чернеччинською сільською територіальною громадою, Комишанською 
сільською територіальноюгромадою та Лебединською міською територіальною 
громадою.  

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №723-р «Про 
визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 
Сумської області» до Чупахівської селищної територіальної громади з листопад 2020 року 
приєдналися дві сільські ради – Олешнянська та Довжицька. Відповідно Чупахівська 
громада з 1 січня 2021 року об’єднує 4 сільських ради та 1 селищну раду.  

Чупахівська селищна ТГ займає площу 141,03 кв.км. 
Адміністративний центр – селище Чупахівка. Питома вага громади в області 

за територією – 0,15%, по населенню – 0,5%. Для громади характерним є 
переважання сільського населення, на характер розселення якого значно впливають 
природні умови.  

 
Демографічна ситуація 

Станом на 01.11.2021 на території громади проживало 5,399 тис. осіб. 
Чисельність населення віком від 18 років – 4667 осіб. Кількість дітей – 732 особи. 
Низька урбанізація та щільність населення створюють додаткові проблеми у 
розвитку громади, пов’язані з обмеженістю трудових ресурсів. 

 
Агропромисловий комплекс 

Важливим стратегічним пріоритетом розвитку громади є агропромисловий 
комплекс, який забезпечує виробництво конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції та задовольняє потреби населення громади в 
більшості видів продовольства.  

У сільському господарстві здійснюють свою господарську діяльність 24 
сільськогосподарських підприємств, з них: 4 (16,7%) – товариств з обмеженою 
відповідальністю, 4 (16,7 %) – приватні сільськогосподарські підприємства, 8 
(33,1%) – фермерські господарства, 4 (16,7%) – селянських (фермерських) 
господарств, 4 (16,7 %) – приватних підприємств, 2 фізичні особи-підприємця. 

 
Одними з найбільших бюджетоутворюючих підприємств на території 

Чупахівсьокї СТГ є ПСП АФ «Піонер», ПСП АФ «Десна», ТОВ «Жасмін», ПСП 
«Ташань», ТОВ «Нива-Агротех», ПП «Довжик», СФГ «Відродженя». 



ПСП АФ «Піонер» окрім вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур також займається розведенням великої рогатої 
худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби та буйволів, коней, овець і 
кіз, свиней, свійської птиці. Ще одним різновидом діяльності даного підприємств є 
оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 
живими тваринами, фруктами й овочами, молочними продуктами, яйцями, 
харчовими оліями та жирами. 

 
Промисловість 

У промисловості провідне місце належить ПСП АФ «Піонер», яке займається 
таким видам діяльності як перероблення молока, виробництво масла та сиру, 
виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, м'яса, олії та 
тваринних жирів. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на 
фермах 

 
Внутрішній споживчий ринок 

Станом на 01.01.2021 на території громади нараховувалось 16 діючих 
об’єктів торгівлі, 3 об’єкти ресторанного господарства та 2 об'єкти побутового 
обслуговування населення.  

 
Малий і середній бізнес 

На території Чупахівської селищної територіальної громади зареєстровано 70 
фізичних осіб-підприємців, з них 3 особи завершили свою діяльність у 2021 році. 

 
Адміністративні послуги 

Завдяки проведеній модернізації Центру надання адміністративних послуг в 
громаді додатково створено 2 робочих місця. На даний час Центром надається 142 
послуги в офісі в центрі громади. Загалом протягом місяця (в середньому) 
громадяни отримують 423 послуги. 

 

Транспортна мережа 
У Чупахівській селищній ТГ налічується 108 сільських комунальних доріг 

довжиною 93 км, у тому числі: доріг з твердим покриттям – 65 км (70%), ґрунтових 
– 28 км (30%). 

Значна частина доріг потребує капітального ремонту дорожнього полотна. 
Селищною радою були вжиті заходи щодо покращення стану комунальних доріг, а 
саме за 2021 рік відремонтовано близько 13 тис. кв. м. комунальних доріг, з них у 
вигляді середнього поточного ремонту близько 9,5 тис. кв. м., 3,5 тис. кв. м. 
ямкового ремонту. Також на умовах співфінансування 50\50 з державним 
підприємством «Дороги Сумщини» проведено капітальний ремонт ділянки дороги 
обласного значення О191105.  

Пріоритетним завданням на 2022 рік жителі громади вибрали ремонт доріг, 
саме тому триває процес виготовлення проектно-кошторисної документації на 
проведення капітального ремонту ділянок місцевих доріг в смт Чупахівка. 



Комунальним підприємством «Добробут» проведені поточні ремонти 
ґрунтових доріг протяжністю 39 км.  

Для обмеження швидкості руху транспортних засобів та посилення безпеки 
дорожнього руху, на прохання жителів громади, було облаштовано 2 пішохідних 
переходи та встановлено відповідні дорожні знаки.   

Населені пункти громади забезпечені регулярним та багаторазовим 
автобусним сполученням з обласним та районним центром. Для зручності 
перевезення пасажирів додатково встановлено зупинку в смт Чупахівка по вул. 
Лебединській. Також для покращення сполучення жителів громади з районним 
центром, курсує рейс пасажирського перевезення Грінченкове-Охтирка за 
Програмою «Соціальний автобус». 
 

ЖКГ 

З метою вирішення питання забезпечення населення громади якісною питною 
водою, у 2021 році розпочато виготовлення пректно-кошторисної документації на 
будівництву водогінної мережі в смт Чупахівка за рахунок субвенції на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 320,0 тис. 
грн. Також проведено заміну насосного обладнання свердловини села Довжик та 
смт Чупахівка (школа).  

Для підвищення якості надання послуг жителям громади та покращення 
матеріально-технічної бази КП «Добробут» придбано культиватор, кутову 
шліфмашину (болгарка), верстат для заточування ланцюгів, випрямляч 
зварювальний інверторний, перфоратор, шуруповерт акумуляторний, автомобільні 
шини для автобуса та трактора. 

 

Заходи благоустрою 

Виконуючи заходи щорічних акцій «За чисте довкілля» та «Дня благоустрою 
територій населених пунктів» протягом року в громаді проводились заходи з 
благоустрою, в ході яких ліквідовувались стихійні сміттєзвалища, вивозилось 
сміття, випилювались аварійні дерева, самосійна поросль. Заготовлено 50,9 м. куб. 
дров. 

По всіх селах громади проведені роботи по впорядкуванню кладовищ (24 
одиниці). На цвинтарі смт Чупахівка встановлено 500 м огорожі. 

У квітні-травні проведено поточні ремонти (17 об'єктів) та благоустрій (22 
об'єкти) меморіалів, пам’ятників і місць почесних поховань.  

Обкошування узбіч доріг до населених пунктів здійснювалось комунальним 
підприємством «Добробут» Чупахівської селищної ради.  

В рамках всеукраїнської Програми «Заквітчаймо рідний край», 
облаштовувались газони, висаджувались квіти. 

Продовжуються роботи по облаштуванню вуличного освітлення населених 
пунктів громади. Додадково освітлено 1,7 км. 

 
 



Екологія 
У 2021 році було здійснено перерахунок проектно-кошторисної документації 

по об"єкту «Капітальний ремонт для відновлення і підтримки сприятливого 
гідрологічного стану водосховища у с. Чупахівка, Охтирського району та заходи 
для боротьби з шкідливою дією вод». 

Охорона здоров’я 
Медична мережа громади нараховує КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради, Олешнянський АЗПСМ, 3 фельдшерсько-
акушерських пунктів та 2 фельдшерських пунктів.  

Станом на 01.11.2021 року заключено 3407 декларацій. Фінансування медичної 
мережі здійснюється за рахунок заключених декларацій з сімейними лікарями з 
Національної служби здоров'я України, а також з місцевого бюджету згідно 
програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 
2021 рік в сумі 1 661 тис. грн, програми забезпечення медичною стоматологічною 
допомогою населення Чупахівської обєднаної територіальної громади на 2021 рік в 
сумі 290,0 тис. грн., а також програми з інфекційного контролю в КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2021 рік в 
сумі 30,0 тис. грн. 

У 2021 році з Державного бюджету Украни було виділено субвенцію на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а 
саме 700,0 тис. грн. на капітальний ремонт приміщення та 800,0 тис. грн. на 
придбання медичного обладнання для Чупахівської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». З 
бюджету селищної ТГ було виділено кошти в сумі 77,0 тис. грн. на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення 
Чупахівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради. На даний момент вищезгадані роботи тривають та 
будуть завершеня до кінця звітного року. 

 
Освіта 

На території Чупахівської селищної територіальної громади налічується дві 
школи, одна філія та один дошкільний навчальний заклад. 

У 2021-2022  навчальному році у 23 класах закладів загальної середньої освіти 
навчається 322 учні, середня наповнюваність у класах становить 14 учнів. 

У закладах дошкільної освіти виховується 74 дитини. Рівень охоплення 
дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років становить 81,0% (місто – 75%, село – 
100,0%), від 3 до 6 років – 89,9% (місто– 87%, село – 95,7%).  

Показник охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 
років  становить 100%. 

Шкільними автобусами забезпечено підвіз 268 (із них – 57 дошкільнят) дітей 
(100%), які проживають за межею пішохідної доступності до закладів освіти та в 
зворотному напрямку. 



Упродовж 4 років у громаді впроваджуються заходи спрямовані на створення 
комфортних умов для школярів. За цей час придбано мультимедійне обладнання, 
дидактичний матеріал. Класні кімнати учнів Нової української школи оснащені 
новими сучасними меблями (столи та стільці учнівські, осередок для вчителя, шафи 
для дидактичного матеріалу, тематичні зони).  

У 2021 році для 1 класів НУШ придбано мультимедійний комплекс, 
багатофункціональний пристрій (2штуки), ноутбук, одномісні парти, 
дидактика. Всього на закупівлю використано коштів державного бюджету 128,0тис. 
грн, співфінансування з місцевого бюджету  склало  14,2 тис. грн. 

У 2021 році в рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів» 
реалізовано проєкт на придбання  обладнання для харчоблоку опорного закладу 
Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 
вартістю 606,0 тис. грн. (60,6 тис. грн. місцевий бюджет; 545,4 тис. грн - субвенція з 
державного бюджету)  

У перший рік існування громади з Державного бюджету України було 
виділено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій для реконструкції другого корпусу Чупахівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Чупахівської селищної ради в сумі 2 720,0 тис грн. За рахунок цих коштів 
було замінено дах, вікна та двері, а також утеплено фасад будівлі. У 2021 році 
завдяки додатково виділеної субвенції в розмірі 3,0 млн. грн. реконструкцію буде 
завершено. 

Також за кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій: 

в сумі 800,0 тис. грн. проведено реконструкціїю системи опалення та часткову 
заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в Олешнянському НВК: 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти ім. Героя 
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради. З бюджету 
селищної ТГ було виділено кошти в сумі 139,3 тис. грн. на виготовлення проектно-
кошторисної документації для вищевказаних об'єктів; 

в сумі 80,0 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію по 
проведенню робіт з утеплення фасаду та перекриття даху Комунального закладу 
Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської 
селищної ради. 

З місцевого бюджету селищної ТГ було виділено кошти в сумі 152,1 тис. грн. 
на: 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
приміщення їдальні Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 
мультифункціонального спортивного майданчика на території Чупахівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради; 



вишукувальні роботи з розробки топографічної зйомки на місцевості в 
масштабі 1:500 на території Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 
ради. 

 
Культура і туризм 

Базова мережа закладів культури на даний час становить 7 клубних закладів та 
6 бібліотечних установ. 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, робота закладів культури та бібліотечних 
установ майже весь рік проводилася в онлайн режимі. 
 

Основні проблемні питання: 
- потреба в подальшому проведенні капітальних та поточних ремонтів 

загальноосвітніх, дошкільних, медичних закладів та клубних установ;  
- проведення капітальних та поточних ремонтів дороги державної та 

комунальної власності; 
- забезпечення питною водою населених пунктів громади; 
- зникнення води в шахтних колодязях;  
- зношеність основних фондів комунальних підприємств, інженерної 

інфраструктури, житлового фонду, застаріле енерговитратне обладнання;  
- високий рівень безробіття; 
- недостатній розвиток підприємництва в сільській місцевості; 
- низький рівень заробітної плати.  

 
Інформація про виконання селищного бюджету 

                                                          за 11 місяців 2021 року 
  

До загального фонду бюджету селищної ТГ за 11 місяців 2021 року надійшло 
16 742,0 тис. грн власних доходів, бюджетні призначення на відповідний період по 
загальному фонду виконано на 96,71%. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 
року бюджет виконано на 104,1%.  

Податок з доходів фізичних осіб займає в структурі доходів загального фонду 
бюджету селищної ОТГ 47,3%. За 11 місяців 2021 року надійшло                      
8 827,6 тис. грн даного податку, що становить 81,45% до уточнених планових 
показників. У порівнянні з минулим роком надходження по даному виду податку 
зменшилися на 0,62%. 

Місцеві податки і збори надійшли в сумі 6 906,7 тис. грн, що складає 112,17% 
до уточнених планових показників. У порівнянні з минулим роком надходження по 
даному виду податку збільшилися на 10,56% у т. ч. планові показники по податку 
на землю виконані на 98,8%, надійшло 444,8 тис. грн, у порівнянні з відповідним 
періодом 2020 року надходження збільшилися на 3,6% або на 16,2 тис. грн. 
Податку на нерухоме майно отримали 88,8 тис. грн, що становить 100,1% до плану, 
у порівнянні з відповідним періодом  минулого року надходження зросли на 8,2% 
відсотка. 

До місцевих податків зараховується єдиний податок, до бюджету селищної ТГ 
надійшло 4 225,5 тис. грн, що склало 95,46 до уточненого плану, у порівнянні з 
відповідним періодом 2020 року надходження зменшилися на 4,8% або на 212,58 
тис. грн. 



Акцизний податок надійшов у сумі 104,5 тис. грн, що становить 93,02% до 
плану та 106,03% до відповідного періоду минулого року. 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування  надійшла у сумі 403,2 тис. 
грн, що склало 671,95% до плану на відповідний період та менше ніж за 
відповідний період минулого року на 33,16%.  

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати 
за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування) надійшла у сумі 207,4 тис. грн, що склало 
157,09% до плану на відповідний період, в минулому році даного податку надійшло 
130,2 тис. грн. 

На 118,34% виконано планові показники по державному миту, отримано 
9,8 тис. грн, що складає 131,02% минулорічних надходжень. 

Кошти по адміністративних штрафах надійшли в сумі 10,8 тис. грн, що склало 
683,2%, в минулому році надійшло 0,3 тис. грн. 

Адміністративних зборів за січень-листопад надійшло 112,8 тис. грн, що 
складає 1084,92% до плану, та 72,8% до відповідного періоду минулого року.  

Інші неподаткові надходження надійшли до бюджету в сумі 168,5 тис. грн.  
За  11 місяців 2021 року до бюджету селищної ТГ залучено 18 957,7 тис. грн 

надходжень з Державного бюджету, а саме: 
- базову дотацію у сумі 5 197,5 тис. грн; 
- освітню субвенцію у сумі 11 100,0 тис. грн, що становить 100% до плану; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» – 354,9 тис. грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 868,0 тис. грн.; 
За 11 місяців 2021 року до бюджету селищної ТГ з інших місцевих бюджетів 

надійшли:  
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 119,5 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету – 169,6 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду – 2,2 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 146,07 тис. грн. 

До спеціального фонду бюджету селищної ТГ за 11 місяців  2021 року 
надійшло власних доходів у сумі 708,3 тис. грн. 

Отримано кошти екологічного податку та грошові стягнення за шкоду 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища в 
сумі 27,9 тис. грн. 

Власних надходжень бюджетних установ за 11 місяців 2021 року отримано в 
сумі 379,5 тис. грн. Від платних послуг надійшло 246,8 тис. грн, від оренди майна 
бюджетних установ 2,1 тис. грн та від інших джерел власних надходжень 130,6 тис. 
грн (благодійні внески та кошти на виконання окремих доручень). 



Інші неподаткові надходження надійшли в сумі 3,6 тис грн. 
Кошти від продажу землі надійшли в сумі 297,3 тис. грн. 
З Державного бюджету станом на 30.11.2021 року залучено коштів в сумі 

2 000,0 тис. грн. 
Невиконання деяких показників бюджету спричинено впливом введення 

карантинних норм спричинених пандемією COVID-19, які безпосередньо призвели 
до втрат доходів місцевими суб'єктами господарювання. 
 

Видатки 
Фінансування видатків здійснювалося відповідно до затверджених 

бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів 
селищного бюджету. 

Із загального фонду бюджету селищної ТГ за 11 місяців 2021 року проведено 
видатків на суму 32 498,3 тис. грн, що становить 91% до планових призначень на 
вказаний період.  

Видатки спеціального фонду склали 1 298,3 тис. грн. Капітальні видатки за 
січень-листопад становлять 779,3 тис. грн. 

За економічною структурою витрат основна частина бюджетних коштів (без 
трансфертів) направлена на видатки із заробітної плати та нарахування – 
25 059,2 тис. грн або 77,1 % від загальної суми проведених видатків (без цільових 
видатків), на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв та 
комунальних послуг – 1 268,6 тис. грн – 3,9 %, на медикаменти та харчування – 
400,1 тис. грн – 1,2 %. Всього на захищені статті протягом одинадцяти місяців 
спрямовано видатків на суму 27 654,3 тис. грн, або 85 % від загальної суми видатків 
(без цільових видатків). 

 
Органи місцевого самоврядування 

На утримання органів місцевого самоврядування, відділу освіти, молоді та 
спорту, відділу соціального захисту населення та фінансового відділу із загального 
фонду бюджету селищної ТГ за січень-листопад 2021 року використано 5 932,3 тис. 
грн. 

Із спеціального фонду за січень-листопад по органах місцевого 
самоврядування видатки становлять 15,9 тис. грн. 

У галузевій структурі видатків на органи місцевого самоврядування з 
відділами спрямовано 18,3% від загальної суми видатків загального фонду  
бюджету за 11 місяців.  

 
Освіта 

На установи закладів освіти із загального фонду бюджету селищної ТГ за 
звітний період проведено видатків на суму 19 128,6 тис. грн, що становить 58,9% 
від видатків загального фонду селищного бюджету. Зокрема по закладах 
дошкільної освіти – 2 410,6 тис. грн, на заклади загальної середньої освіти – 
16 245,4 тис. грн. 

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 16 790,1 тис. грн, що становить 
87,7% загального обсягу видатків. На оплату енергоносіїв спрямовано 1 002,7 тис. 
грн, або 5,2%. 

Видатки спеціального фонду по галузі склали 344,1 тис. грн. Капітальні  
видатки за січень-листопад становлять 87,8 тис. грн. 



Вартість харчування одного вихованця ЗДО за рахунок бюджетних коштів 
становить 20,50 грн (для дітей віком  від 1 до 3 років), 30,65 грн (для дітей віком від 
3 до 6 років) і становить  тис.грн, за рахунок батьківської плати – 13,67 грн (для 
дітей віком від 1 до 3 років) та 20,44 грн (для дітей віком  від 3 до 6 років) і 
становить 94,3 тис.грн.  

  
Вартість харчування 1 учня  закладів загальної середньої освіти становить 

19,32 грн, за рахунок бюджету 10.00 грн. та становить 289 тис. грн. 
 

Соціальний захист населення 
Загальний обсяг видатків на соціальний захист населення по бюджету 

селищної ТГ протягом 11 місяців 2021 року склав 1 542,7 тис. грн. 
На фінансування інших заходів у сфері соціального забезпечення (надання 

одноразових матеріальних допомог) за січень-листопад спрямовано 10,0 тис. грн. 
На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб за січень-

листопад спрямовано 1 154,7 тис. грн, що складає 74,8% призначень на період.  
На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 1 143,6 тис. грн, що становить 

74% загального обсягу видатків. 
На утримання та забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю за січень-листопад спрямовано 275,9 тис. грн, що становить 
17,9% призначень на період. 

Компенсаційні виплати становлять 11,4 тис. грн., інші заходи у сфері 
соціального захисту – 25,6 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду склали 19,0 тис. грн.  
 

Культура і мистецтво 
На утримання установ культури і мистецтва та на заходи, передбачені 

місцевими програмами з бюджету селищної ТГ використано 1 791,3 тис. грн, або 
5,5 % від видатків загального фонду селищного бюджету.  

На утримання будинків культури громади спрямовано 1 426,2 тис. грн, що 
складає 79,6% призначень на період. 

На утримання бібліотек протягом 11 місяців 2021 року спрямовано 365,2 тис. 
грн, що складає 20,4 % призначень на період.  

Питома вага у видатках на заробітну плату становить 91,2% або 
1 632,9 тис. грн. На оплату енергоносіїв спрямовано 44,1 тис. грн, або 8,8%.     

За рахунок спеціального фонду проведено видатків на суму 86,8 тис. грн, у 
тому числі на капітальні видатки спрямовано 18,9 тис. грн. 

 
Фізична культура і спорт 

Видатки на фізичну культуру і спорт по бюджету селищної ТГ за одинадцять 
місяців становлять 49,8 тис. грн.  

 
 

Житлово-комунальне господарство 
Загальний обсяг видатків по бюджету селищної ТГ на житлово-комунальне 

господарство протягом 11 місяців 2021 року склав 1 097,9 тис. грн. або 3,4 % від 
видатків загального фонду селищного бюджету. Видатки на благоустрій за рахунок 
загального фонду становлять 689,1 тис. грн. На забезпечення діяльності 



водопровідно-каналізаційного господарства за січень-листопад проведено видатків 
на суму 7,8 тис. грн. На виконання програм фінансової підтримки Комунального 
підприємства "Добробут" Чупахівської селищної ради на 2021 рік, розвиток 
функціонування систем вуличного освітлення, внутрішніх мереж, водо-, 
електропостачання та водовідведення Чупахівської селищної ради на 2021-2023 
роки, розвиток лісового господарства Чупахівської селищної ради на 2021-2023 
роки, «Соціальний автобус Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» 
використано коштів у сумі 401,0 тис. грн. 

За рахунок спеціального фонду за січень-листопад видатки на житлово-
комунальне господарство склали 73,9 тис. грн. 

 
Економічна діяльність 

По загальному фонду на утримання автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури проведено видатків на суму 567,4 тис. грн. 

У січні-листопаді 2021 року по заходах із землеустрою проведено видатків 
спеціального фонду на суму 147,9 тис. грн. 

По спеціальному фонду: 
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 437,4 тис. грн.; 
будівництво освітніх установ та закладів – 61,8 тис. грн.; 
будівництво медичних установ та закладів – 76,8 тис. грн.; 

 
Загальні особливості формування показників бюджету селищної 

територіальної громади на 2022 рік 
В основу розрахунків бюджету селищної ТГ на 2022 рік покладено 

Податковий та Бюджетний кодекси України з урахуванням змін.  
При формуванні рішення про бюджет Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік враховано також основні прогнозні показники економічного і 
соціального розвитку та показники, доведені постановою Міністерства фінансів 
України від 31.05.2021 № 586 та Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» №1928-ІХ від 02.12.2021 року. 

Рішення «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 
рік» розроблений за типовою формою, затвердженою наказом Міністерства 
фінансів України від 03.08.2018 року №668 (із змінами та доповненнями). 

Рішення «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 
рік» погоджений виконавчим комітетом селищної ради та обговорений на 
бюджетній комісії. 

Показники бюджету селищної ТГ на наступний рік оприлюднені на 
офіційному сайті Чупахівської селищної ради https://chupah-rada.gov.ua/ та в 
місцевій газеті «Громада плюс». 

 
Оцінка доходів бюджету селищної ТГ на 2022 рік 

Показники дохідної частини бюджету Чупахівської селищної ТГ на 2022 
рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і 
соціального розвитку України із застосуванням норм чинних Бюджетного та 
Податкового кодексів України, з урахуванням змін та доповнень.  

При прогнозуванні дохідної частини бюджету селищної ТГ на 2022 рік було 
враховано: 



- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 
надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані макропоказники 
Мінекономрозвитку на 2022 рік та прогнозні на 2022 рік, затверджені постановою 
КМУ від 31.05.2021 № 586; 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2020 року 
та 11 місяців 2021 року. 

Загальний розмір доходів бюджету селищної ТГ з урахуванням 
міжбюджетних трансфертів визначений у сумі 39 698,5 тис. грн, у тому числі 
загального фонду 39 227,6 тис. грн, спеціального фонду – 470,9 тис. грн. 

До доходів загального фонду бюджету селищної ТГ належать доходи, 
визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України та такі надходження, відповідно до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» а також: 

- базова дотація – 5 402,1 тис. грн.; 
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 12 460,6 тис. 

грн.; 
- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 
установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 
відповідних місцевих бюджетів – 1 027,2 тис. грн. 

Ресурс загального фонду бюджету селищної ТГ за власними доходами 
обрахований у сумі 20 337,7 тис. грн. Частка власних доходів у структурі 
загального фонду бюджету складає 51,8%. (У 2021 році – 44%). 

Обсяг податку на доходи фізичних осіб по бюджету селищної ТГ на 2022 
рік пропонується до затвердження у сумі 11 383,3 тис. грн (563% від загальної суми 
власних надходжень). Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується із 
заробітної плати, розрахований у сумі 7 100,0 тис. грн, податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується з доходів інших, ніж заробітна плата – 4 160,0 тис. грн, 
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного 
декларування – 123,3 тис. грн. 

Згідно ст. 28 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» до загального 
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади зараховується 64% 
податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 11 частини 
другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території 
міст Києва та Севастополя) з метою сталого проходження опалювального періоду 
2021/2022 років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та 
енергоносії у 2022 році. 

Рентна плата за спеціальне використання інших природних ресурсів у 
проєкті бюджету ТГ на 2022 рік розрахована у сумі 646,2 тис. грн, у тому числі 
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 645,6 тис. грн., рентна 
плата за користування надрами – 0,6 тис. грн. 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів у бюджеті селищної ТГ заплановано у сумі 115,0 
тис. грн. 

У бюджеті на 2022рік ми не плануємо надходження акцизного податку з 
вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) та ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (пальне). При надходженні відповідних податків 
будуть внесені зміни до доходної частини бюджету ТГ. 



Важливу роль у формуванні бюджету селищної ТГ мають місцеві податки і 
збори. Розрахункові надходження даного податку на 2022 рік становлять 8 087,8 
тис. грн. (39,8%) у тому числі: 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений 
юридичними та фізичними особами передбачено у сумі 94,2 тис. грн.; 

- земельний податок – 495,0 тис. грн.; 
- орендна плата – 2 418,4 тис. грн.; 
- єдиний податок пропонується до затвердження у сумі 5 0805,2 тис. 

грн. 
На 2022 рік у бюджеті селищної ТГ заплановані неподаткові надходження у 

сумі 105,4 тис. грн., у тому числі: 
- адміністративні штрафи – 11,4 тис. грн.; 
- плати за надання адміністративних послуг – 83,0 тис. грн; 
- державне мито – 11,0 тис. грн; 
У частині доходів спеціального фонду бюджету селищної ТГє надходження, 

визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених 
у ч. 1 ст. 71 Бюджетного кодексу України. 

Ресурс спеціального фонду бюджету селищної ТГ за власними доходами 
обрахований у сумі 470,9 тис. грн у тому числі: 

- екологічний податок – 33,5 тис. грн.; 
- власні надходження бюджетних установ – 437,4 тис. грн. 

 
Видатки 

З метою збалансування бюджету селищної ТГ та упорядкування сфери 
видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2022 рік, виходячи із 
обмежених можливостей ресурсної частини, видаткова частина бюджету селищної 
ТГ буде спрямована на вкрай нагальні потреби. 

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені 
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року 6 500,00 грн, з 
1 жовтня – 6 700,00 на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду 
ЄТС з 1 січня 2022 року – 2 893,00 гривні, з 1 грудня – 2 982,00 грн.  

Загальний обсяг видатків бюджету селищної ТГ прогнозується в обсязі 
39 698,5 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 38 627,6 
тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 1 070,9 тис. грн.  

 
Органи місцевого самоврядування 

На утримання органів місцевого самоврядування передбачаються видатки 
загального фонду в сумі 6 827,6 тис. грн, у тому числі на заробітну плату та оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 5 305,3 тис. грн або 77,7%.  

Обсяг спеціального фонду бюджету на 2022 рік складає 2,5 тис. грн. 
 

 
Освіта, культура та спорт 

Видатки загального фонду бюджету селищної ТГ на освіту становлять 
25 750,5 тис. грн (66,6% від видатків загального фонду бюджету). Спеціальний 
фонд по галузі розрахований у сумі 404,9 тис. грн. На заробітну плату передбачено 
18 941,2 тис. грн, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 1 553,5 тис. грн. 



На фінансування закладів дошкільної освіти ТГ в бюджеті передбачено 
видатки у сумі 2 769,4 тис. грн, у тому числі загального фонду – 2,7 млн. грн, та 
спеціального – 69,4 тис. грн. 

Видатки загального фонду закладів загальної середньої освіти складають 
10 180,5 тис. грн, з них за рахунок освітньої субвенції – 12 460,6 тис. грн. (буде 
спрямована на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл 
громади. 

За рахунок бюджету селищної ТГ по галузі «Освіта» будуть фінансуватися 
наступні програми: 

- Програма освіта Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області в 2019-2022 роках – 322,0 тис. грн; 

- Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської селищної ради в 
2022 році – 90,0 тис. грн; 

На фінансування інших установ освіти (позашкільні заклади освіти та інші 
заклади освіти) в бюджеті селищної ТГ передбачено видатки загального фонду 
бюджету селищної ТГ у сумі 780,0 тис. грн. 

Видатки з оплати праці та нарахування закладів загальної середньої освіти 
прогнозуються у сумі 20 180,5 тис. грн при потребі 20 260,5 тис. грн. Розрахункова 
незабезпеченість становить 80,0 тис. грн., у тому числі по обслуговуючому 
персоналу загальноосвітніх шкіл – 80,0 тис. грн.  

На фінансування галузі культура проєктом бюджету селищної ТГ 
передбачено 2,0 млн. грн, у тому числі за загальним фондом – 1 970,0 тис. грн. По 
загальному фонду бюджету селищної ТГ у бюджеті передбачено видатки: 

- на бібліотеки – 370,0 тис. грн; 
- на будинки культури – 1 550,0. грн; 
на Програму розвитку культури Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки – 50,0 тис. грн., яка буде затверджена разом з рішенням 
«Про бюджет Чупахівської селищної ТГ на 2022 рік. 

На виплату заробітної плати працівникам установ культури прогнозується 
1 437,1 тис. грн на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 105,0 тис. грн.  

На фізичну культуру і спорт із загального фонду бюджету заплановано 
спрямувати 30,0 тис. грн. згідно програми розвиток фізичної культури і спорту на 
території Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки. 

 
Охорона здоров’я 

Фінансування закладів охорони здоров’я у 2022 році відбуватиметься за 
рахунок коштів Національної служби здоров’я України згідно укладених договорів. 
Окрім того у проєкті бюджету селищної ТГ на 2022 рік на охорону здоров’я 
передбачені кошти в сумі 2 200,0 тис. грн. на реалізацію програм, які будуть 
затверджені разом з рішенням «Про бюджет Чупахівської селищної ТГ на 2022 рік 
та передбачені в додатку 7 до рішення 13 сесії 8 скликання Чупахівської селищної 
ради «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік» від 
20.12.2021 року. 

 
Соціальний захист населення 

У зв’язку з передачею з районного бюджету деяких видатків до бюджету 
селищної ТГ, значно виросли видатки на соціальне забезпечення та виконання  
місцевих програм. В бюджеті селищної ТГ на 2022 рік на соціальний захист 
передбачено видатки у сумі 1 977,0 тис. грн.  



На забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення, з них на заробітну плату – 1 200,0 грн., оплата 
енергоносів і комунальних послуг – 8,5 тис. грн. 

Програма соціального захисту населення Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік – 70,0 тис. грн.; 

Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 
загального користування у приміському сполученні на 2022 рік – 7,0 тис. грн. 

Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги на непрофесійній основі на 2022 рік – 400,0 тис. грн. 

Програми буде затверджено разом з рішенням «Про бюджет Чупахівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік). 

 
Служба у справах дітей 

У 2021 році було створено Службу у справах дітей Чупахівської селищної 
ради, яка розпочне свою роботу з 01.01.2022 року. На службу в бюджеті 
передбачено видатки загального фонду у розмірі 300,0 тис. грн., з них на заробітну 
плату передбачено кошти у сумі 213,4 тис. грн., оплата енергоносів і комунальних 
послуг – 10,0 тис. грн. 

 
Видатки на проведення заходів із землеустрою 

На фінансування видатків по здійсненню заходів із землеустрою в бюджеті 
селищної ТГ на 2022 рік передбачено кошти у сумі 190,0 тис. грн.  

 
Видатки на благоустрій 

На фінансування видатків по благоустрою в бюджеті передбачено видатки у 
сумі 1 581,0 тис. грн., з них: 

Забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства (енергоносії і 
комунальні послуги ) – 56,0 тис. грн. 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, згідно програми 
«Поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах Чупахівської 
селищної ради на 2020-2025 роки» - 50,0 тис. грн. 

Забезпечення функціонування підприємств установ та організацій, що 
виконують та надають житлово-комунальні послуги, згідно: 

Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Добробут» 
Чупахівської селищної ради на 2022 рік – 83,0 тис. грн. (буде затверджено разом з 
рішенням «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 
рік). 

Програми «Розвиток функціонування систем вуличного освітлення, 
внутрішніх мереж, водо-, електропостачання та водовідведення Чупахівської 
селищної ради на 2021-2023 роки» – 51,6 тис. грн. 

Програми «Розвиток лісового господарства Чупахівської селищної ради на 
2021-2023 роки» - 51,6 тис. грн.; 

Програми «Соціальний автобус Чупахівської селищної ради на 2021-2023 
роки» - 213,8 тис. грн. 

 
 
 

 



Інші видатки 
У бюджеті селищної ТГ на 2022 року передбачено кошти на реалізацію: 
Програми розвитку малого та середнього підприємництва Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2021-2023 роки – 16,0 тис. грн. 
Програми мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів пов"язаних із 

виконанням військового обов"язку, призовом громадян України на строкову 
військову службу, за контрактом до лав Збройних сил України, та інших військових 
формувань Чупахівської селищної ради – 3,0 тис. грн. 

Програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради на 
2021-2023 роки» - 200,0 тис. грн. 

Також заплановані видатки на іншу діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів в сумі 83,5 тис. грн., з них видатки загального фонду – 50,0 тис. 
грн., спеціального фонду – 35,5 тис. грн.  

 
Обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі  

інвестиційних проектів 
У бюджеті селищної ТГ на 2022 рік передбачені видатки на виготовлення 

проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт з заміною покриття 
доріг комунальної власності по вул. Покровська, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. 
Тополянська, вул. Заозерна, пров. Заозерний, пров. Садовий в смт Чупахівка 
Охтирського району в Сумській області в сумі 600,0 тис. грн. 

 
Реалізація місцевих/регіональних програм 

У бюджеті селищної ТГ на 2022 рік передбачені видатки на реалізацію 
місцевих програм у сумі 4 493,0 тис. грн. (згідно з додатком 7 до рішення). 
 
 
Начальник фінансового відділу                                        Анна КАСЬЯНЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 
Тринадцята  сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.12.2021                                                                                                                                20.12.2021                                                       

Про затвердження Програми економічного  

та соціального розвитку Чупахівської 

селищної ради на 2022 рік та наступні  

2023-2024 програмні роки 

 

      Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши Програму економічного та соціального розвитку 

Чупахівської селищної ради на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки, 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму економічного та соціального  розвитку     Чупахівської 

селищної ради на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки (додається). 

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

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

навколишнього середовища та постійну комісію з планування,  фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний  голова     Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про затвердження Положення про преміювання 
працівників  Чупахівської селищної ради   
Охтирського  району  Сумської області на 2022 рік 
 
 
     Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтями 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами 
та доповненнями) та від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із 
змінами), наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 № 77 «Про умови 
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та 
інших органів» (зі змінами і доповненнями), враховуючи висновки та рекомендації 
постійної комісії селищної ради з  планування та фінансів,  бюджету, соціально-
економічного розвитку   та інвестицій та  постійної комісії з прав людини, 
правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони навколишнього   
середовища   , селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
1.  Затвердити  Положення про преміювання   працівників  Чупахівської селищної 
ради  Охтирського  району  Сумської області на 2022 рік(додається). 
2. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на постійну комісію 
селищної ради з  планування та фінансів,  бюджету, соціально-економічного 
розвитку   та інвестицій. 
 
 
Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 
 
 
 
 
 



 
           ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням13 сесії 8 
скликання    Чупахівської 
селищної ради Охтирського  
району Сумської області      від 
20.12.2021                                         
                                                  

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання  працівників Чупахівської селищної  ради Охтирського  

району  Сумської області на 2022 рік 
 

Положення про преміювання  працівників Чупахівської селищної 
ради  Охтирського  району Сумської  області та її виконавчих органів (далі – 
Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю 
України,  Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
«Про оплату праці»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету 
Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів»  (зі змінами і доповненнями) та від 30.08.2002 р. № 1298 
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери» (із змінами), наказу Міністерства праці України від 02 
жовтня 1996 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами і 
доповненнями) і вводиться  з метою забезпечення стимулюючого впливу 
преміювання на ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої 
дисципліни і є єдиною підставою для виплати премії.  

Преміювання працівників проводиться з метою матеріального стимулювання 
високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, 
заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної 
відповідальності за доручену роботу або поставлені завдання. 
         Критеріями для визначення розміру преміювання є: особистий вклад у 
загальні результати роботи; сумлінне виконання своїх функціональних та 
посадових обов’язків, дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, 
постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної 
кваліфікації, дотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого 
самоврядування, Єдиних вимог (Стандарту) якості обслуговування відвідувачів 
ЦНАП. У якості критеріїв для визначення розміру преміювання конкретного 
працівника можуть застосовуватися і інші вимоги відповідно до чинного 
законодавства. 

Премії за цим Положенням виплачуються в грошовій формі у відсотках до 
посадового окладу з врахуванням надбавок і доплат, передбачених чиним 
законодавством, за фактично відпрацьований час і виплачуються, як правило, у 
день виплатизаробітної плати за другу частину місяця. 

Преміювання здійснюється щомісячно у межах затверджених видатків на оплату 
праці: 



-працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів – щомісячно на 
підставі розпорядження селищного голови (або особи, що його замінює) з 
врахуванням пропозицій селищного голови,  заступників селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом повноважень, 
старост; 

-керівників самостійних структурних підрозділів селищної ради  та виконавчих 
органів ради (або осіб, що їх заміщують) – на підставі розпорядження селищного 
голови (або особи, що його заміщає) з врахуванням пропозицій селищного голови,  
заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом повноважень; 

-інших працівників самостійних структурних підрозділів селищної ради та 
виконавчих органів ради – на підставі розпорядчих документів керівників цих 
підрозділів (начальників управлінь, відділів) за погодженням із селищним 
головою (або особою, що його заміщає), з врахуванням пропозицій керівників 
цих структурних підрозділів (або осіб, що їх заміщають). 

Преміювання селищного голови здійснюється відповідно до умов оплати його 
праці, затверджених рішенням селищної ради. 

Секретарю селищної ради, заступникам селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради та старостам усі види премій встановлюються за 
рішенням (розпорядженням) селищного голови у межах затверджених видатків на 
оплату праці. 

Працівникам селищної ради і виконавчих органів ради, керівникам та іншим 
працівникам самостійних структурних підрозділів надається місячна, квартальна, 
річна премія, премія до державних, професійних свят та  ювілейних дат у межах 
фонду преміювання та економії фонду оплати праці з дотриманням умов, 
передбачених цим Положенням. 

Розпорядження селищного голови (або особи, що його заміщає) про 
преміювання працівників (у тому числі керівників (або осіб, що їх заміщають) 
самостійних структурних підрозділів)  готується відділом організаційно-кадрової, 
загальної роботи, зав’язків   з громадськістю, документообігу та юридичного  
забезпечення   Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області     
щомісячно до 25 числа місяця, за який здійснюється преміювання, на підставі 
внесених відповідно до цього Положення пропозицій щодо преміювання. 

У разі несвоєчасного виконання завдань, наявності дисциплінарних стягнень, 
погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни, а також невиконання 
умов передбачених цим  Положення зазначена премія може скасовуватися або 
розмір її зменшується. 

Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним терміном, у 
період випробувального терміну не здійснюється. 

До працівника, який допустив порушення і притягнутий до дисциплінарної 
відповідальності, протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи 
заохочення не застосовуються. 

Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться 
преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на 
пенсію, звільнені за станом здоров'я або згідно з п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП 
України, чи перейшли за  переведенням на іншу роботу (посаду). 

 
Секретар  селищної  ради    Микола МАСЛЮК 
 



 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                                     смт Чупахівка 
 
Про внесення змін   до структури  та штатної чисельності апарату  
Чупахівської селищної ради та її виконавчих органів   та зміну 
підпорядкування 
 
 

Відповідно до  п. 5 ч. 1 ст. 26,  п. 6 ч. 4 ст. 42, ч. 3 ст. 59   Закону  України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 32, 36 КЗпП  України  з метою  
підвищення   ефективності і якості роботи апарату  управління  виконавчих  органів  
ради   та  у  зв’язку  з  реєстрацією  юридичних осіб  Служби  у справах дітей 
Чупахівської  селищної ради  та   Комунального  закладу «Будинок культури  
Чупахівської селищної ради», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни  до структури   і штатної чисельності апарату  Чупахівської 

селищної ради  та  її виконавчих органів згідно додатку. 
2. Змінити підпорядкованістьКомунального   закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної ради» та   Комунального   закладу «Публічна  бібліотека  
Чупахівської селищної ради»  з  Чупахівської селищної  ради   Охтирського  району  
Сумської  області  на  Відділ освіти, культури, туризму,  молоді  та спорту  
Чупахівської селищної ради  Охтирського   району  Сумської області  з 01.01.2022 
року. 

3.Директору  Комунального   закладу «Будинок культури Чупахівської селищної 
ради» та завідуючій   Комунального   закладу «Публічна  бібліотека  Чупахівської 
селищної ради»    повідомити  працівників про зміну органу підпорядкування та  
переведення.  

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 13 сесії  8 скликання від 20.12.2021 року 
 Чупахівської селищної ради 8 – го  скликання 

“Про затвердженняструктури і штатної  
   чисельності    апарату   Чупахівської селищної ради  та її 

виконавчих органів та зміну підпорядкування “ 
 

СТРУКТУРА 
і штатна чисельність апарату Чупахівської селищної ради  

та її виконавчих органів 
 

Назвавідділів, управлінь та посад Чисельність 
 

1 Керівництво селищної  ради і виконавчого комітету  
1.1. Селищний голова 1 
1.2. Секретар селищної  ради 1 
1.3 заступник селищногоголови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
2 

1.4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 
1.5. Староста 1 

   
 Всього 6 
   
2 Відділ бухгалтерського обліку, звітності та 

господарської діяльності 
 

2.1  Начальник відділу – головний бухгалтер 3 
2.2. Головний спеціаліст 1 
2.3 Провідний спеціаліст 1 
2.4 Спеціаліст 1 
2.4 Прибиральниця службових приміщень 3,5 
2.5 Опалювач  3.5 
2.6 Водій 2 
2.7. Охоронник 1 

   
 Всього 16 
   
3 Відділ організаційно-кадрової, загальної роботи, 

документообігу ,зв’язків з громадськістю та 
юридичного забезпечення 

 

3.1. Начальник відділу 1 
3.2. Головний спеціаліст - юрисконсульт 1,5 
3.3. Спеціаліст 1 
3.4 Спеціаліст – Інспектор праці 0,5 
3.5 

 
Секретар керівника 1                      

3.6 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 3,5 
3.7 Диспетчер 2 
3.8   

 Всього               10,5 
  

8. Відділ «Центр  надання адміністративних послуг»  
8.1 Начальник відділу з повноваженнями адміністратора 1 
8.2 Адміністратор 4 
8.3 Державний реєстратор 1 
8.4 Головний спеціаліст по реєстрації місця проживання 1 



8.5 Спеціаліст 2 
8.6 Завідувач архіву 1 
8.7 Інспектор                   0,5 
8.8   
8.9   

   
 Всього: 10,5 
   
9 Фінансовийвідділ  

9.1. Начальник відділу 1 
9.2. Головний спеціаліст 1 
9.3 Провідний спеціаліст 1 
9.4 Спеціаліст 1 

   
 Всього 4 
   

10 Відділ освіти,  молоді  та спорту  
10.1. Начальник відділу 1 
10.2 Головний спеціаліст 1 
10.3 Спеціаліст 1 
10.4 Головний  бухгалтер 1 
10.5 Бухгалтер 1 
10.6 Спеціаліст  господарської  групи 0,5 
10.7 Директор ЦДЮТ 1 
10.8 Керівник гуртка 1,5 

 Всього 8 
   

4. 
Відділ житлово-комунального господарства та 
благоустрою 

 

4.1 Начальник відділу 1 
4.2 Спеціаліст І категорії 1 

   
 Всього 2 
 
 
5 Відділ культури та туризму  

5.1. Начальник відділу 1 
5.2. Спеціаліст 1 
5.3.  Головний бухгалтер 1 

 Комунальний заклад  «Будинок культури Чупахівської 
селищної ради» 
 

 

5.4. Директор  1 
5.5. Завідувач будинку культури 4 
 5.6 Завідувач  сільського клубу 3 
5.7 Керівник художній 3 
5.8 Інструктор по роботі з дітьми 1 
5.9 Інструктор з фізичної культури  та спорту  1 
5.10 Прибиральник службових приміщень 6 

       5.11.     Опалювач       4  
5.12 Двірник 1 

 Комунальний  заклад  «Публічна бібліотека  
Чупахівської селищної ради» 

 

5.13 Завідувач КЗ «Публічна бібліотека ЧСР» 1 
5.14 Бібліотекар 5 



   
 Всього 33 

 
6. Відділ соціального захисту населення  
   

6.1 Начальник відділу 1 
 Бухгалтерська служба   

6.2. Головний спеціаліст 1 
6.3. Спеціаліст 0,5 
6.4 Державний соціальний інспектор 1 

   
 Всього 3,5 

   
7 Відділ економічного розвитку, інвестицій, регуляторної 

діяльності, земельних відносин та екології 
 

7.1. Начальник відділу 1 
7.2 Головний спеціаліст 1 
7.3 Спеціаліст - землевпорядник 1,5 

   
Всього:                                                                                                                 3,5 

       8. Служба у справах дітей Чупахівської селищної ради 
 
8.1 Начальник 1 
8.2 Провідний спеціаліст 1 
            Всього                                                                                                       2 
Всього штатна чисельність 99 
 

 
 
 
 
Секретар селищної  ради                                                   Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про затвердження  Положення про порядок проведення конкурсу на 
заміщення посад керівників комунальних закладів культури Чупахівської  
селищної ради 

 
Керуючись ст. 26, ч. 3 ст.  59, ст.  60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону  «Про культуру», з метою визначення механізму 
проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів культури 
комунальної форми власності Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської  області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 
посад керівників комунальних закладів культури Чупахівської  селищної ради та 
примірну форму контракту  з керівником  закладу культури (додається). 

2.Контрол  за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію 
селищної ради  з питань  молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки   і 
культури. 

 
 

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
 
Про умови оплати праці селищного голови на 2022 рік 

  

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 21 Закону України « Про службу в органах місцевого 
самоврядування», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006  №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі 
змінами, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Встановити селищному голові наступні надбавки та доплати з 01 січня 
2022 року: 
1.1. Доплату за ранг посадової особи місцевого самоврядування в розмірі залежно 
від присвоєного рангу; 
1.2. Надбавку за вислугу років залежно від стажу роботи, який дає право на 
одержання такої надбавки. 

2. Встановити селищному голові надбавку за високі досягнення у праці або 
виконання особливо важливої роботи в розмірі 10 % посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 
надбавки за вислугу років. 

3.Преміювати щомісячно у розмірі 10 % посадового окладу в межах фонду 
оплати праці. 

4. Виплачувати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 
питань в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні відповідної заяви; 
допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати щорічно 
при виході у відпустку. 

  5.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 



 
 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про утворення старостинського округу та  
затвердження Положення про старостинські округи 
Чупахівської селищної ради   
 
       Відповідно до  п. 6-1 ч. 1  статті 26, статей54-1, 59, ч. 2 ст. 52 Закону 
України «Про  місцеве самоврядування  в Україні» у зв’язку з необхідністю 
приведення нормативних актів селищної ради у відповідність з нормами 
діючого законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів 
жителів населених пунктів на території   Чупахівської   селищної ради,   
селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.Утворити на території Чупахівської селищної ради  Охтирського   
району  Сумської області    Олешнянськийстаростинський округ з центром  в с. 
Олешня, що складається з сіл Оленінське,  Коновалик,  Софіївка, Грінченкове, 
Соборне, Всадки, Розсохувате, П’яткине, Грунька, Лантратівка, Духовниче, 
Новопостроєне, Довжик, Буро-Рубанівка, Олешня, Горяйстівка, Садки, 
Комарівка, Лисе, Нове, Пасіки. 

2.Визначити, що за адресою: с. Олешня, вулиця Довгого  будинок 17-а,  
знаходиться адміністративна будівля Олешнянського будинку культури  
Олешнянськогостаростинського округу, яка є робочим місцем старости даного 
старостинського округу. 

3.Затвердити Положення про старостинський округ Чупахівської  селищної 
ради (додається). 

4. Затвердити  рішення    виконавчого комітету  Чупахівської селищної ради  
№110   від  25.11.2021  «Про утворення   старостинського  округу  та   
затвердження  Положення   про старостинські  округи  Чупахівської селищної 
ради». 

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти   на постійну комісію   з 
прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони   
навколишнього   середовища. 
Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 



Додаток 1 
до рішення сесії 

Чупахівськоїселищної ради 
від 20.12.2021 року  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про старостинський округ Чупахівської селищної ради   

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про старостинський округ Чупахівської селищної ради 
(далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та визначає статус старостинських округів, порядок 
їх утворення, зміну території та ліквідацію. 

1.2. Положення та зміни до Положення затверджується рішенням 
Чупахівської селищної  ради (далі – рада). 

1.3. Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним 
законодавством. 

1.4. Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного 
Положення будуть суперечити чинному законодавству, то надалі, до внесення 
доповнень і змін у Положення, слід керуватись нормами чинного 
законодавства. 

II. СТАТУС СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

2.1. Старостинський округ – частина території Чупахівської селищноїради, на якій 
розташовані один або декілька населених пунктів, з кількістю населення не менше 500 
чоловік, крім адміністративного центру територіальної громади – смтЧупахівка, визначена 
селищною  радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного 
пункту (населених пунктів) старостою.  

2.2. Для старостинського округу Чупахівська селищна  рада виготовляє відповідну 
печатку та штампи, які передаються відповідному старості або іншій відповідальній особі 
старостинського округу для використання. 

2.3. В старостинському окрузі, окрім старости, можуть функціонувати окремі 
структурні підрозділи сільської ради, працювати закріплені працівники сільської ради, 
організовуватись громадські та інші роботи тимчасового характеру. 

III. УТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗМІНА ТЕРИТОРІЇ СТАРОСТИНСЬКОГО 
ОКРУГУ 

3.1. Правом утворення, ліквідації та зміни території старостинських округів наділена 
виключно Чупахівська селищна рада, яка на пленарному засіданні приймає відповідне 
рішення більшістю голосів. 

3.2. З метою утворення, ліквідації, зміни території старостинських округів право 
вносити обґрунтовані пропозиції мають селищний голова, секретар селищної ради, депутати 



селищної  ради, постійні комісії селищної ради, виконавчий комітет селищної  ради, загальні 
збори громадян. 

3.3. Утворення старостинського округу – це формування частини території, що є 
складовою частиною територіальної громади з сукупністю жителів одного чи декількох 
населених пунктів (крім адміністративного центру ТГ), яка потребує забезпечення 
представництва своїх інтересів старостою у виконавчих органах відповідної ради. 

3.4. Рішення про утворення старостинських округів повинно містити таку 
інформацію: 

 найменування старостинських округів та їх центрів (найменування 
старостинського округу може бути похідним від найменування населеного 
пункту, визначеного його умовним центром). 

 перелік населених пунктів, що входять до складу кожного 
старостинського округу; 

 адреси адміністративних будівель, де знаходяться робочі місця старост. 

3.5. Зміна території старостинських округів – формування частини території 
відбувається через: 

 збільшення їх кількості, шляхом поділу деяких старостинських округів; 
 зменшення їх кількості, шляхом об’єднання деяких старостинських 

округів; 
 перенесення населених пунктів з одного старостинського округу до 

іншого без збільшення чи зменшення кількості самих округів. 

3.6. Ліквідація старостинського округу – це повне припинення старостинського 
округу та виключення його з нормативних документів ради. З прийняттям такого рішення 
селищною  радою застосовуються пункту 3.4. та 3.5. цього Положення. 

3.7. Кількість старостинських округів чи їх територія можуть змінюватися радою 
нового скликання до затвердження на посаду старост. 

В окремих випадках, таких як дострокове припинення повноважень старости, смерть 
старости та з інших підстав, кількість старостинських округів та/або їх територія можуть 
змінюватись під час поточного скликання ради. 

  

 
 
Секретар селищної ради     Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 

Про затвердження Порядку проведення 
громадського обговорення (громадських 
слухань) для погодження кандидатури 
старости в Чупахівській селищній раді 
 
 З метою  виконання Перехідних положень Закону України  «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», 
керуючись пунктом 6-1 частини 1 статті 26 статтею 54-1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань) 
для погодження кандидатури старости в Чупахівській  селищній раді, що 
додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти   на постійну 
комісію   з прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, 
охорони   навколишнього   середовища. 

 
Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

до рішення 13  сесії 
Чупахівської селищної ради 

від 20.12.2021 року  
Порядок 

проведення громадського обговорення 
(громадських слухань)  для погодження кандидатури старости в 

Чупахівській селищній раді 
 

1.Загальні положення 
1.1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости 

в старостинськомуокрузі Чупахівської  селищної ради  (далі – Порядок) 
встановлює процедуру організації, проведення та встановлення результатів 
громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» щодо затвердження на посаді старост (далі - 
Громадське обговорення). 

1.2. Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав 
мешканців старостинського округу  Чупахівської  селищної  ради  на участь у 
громадському обговоренні кандидатур на посаду старости. 

1.3. Метою Громадського обговорення є визначення рівня підтримки 
кандидатури старости  в старостинському окрузі Чупахівської селищної ради. 

1.4. Основним завданням Громадського обговорення є погодження з 
жителями відповідного старостинського округу кандидатури старости. 

1.5. У Громадському обговоренні можуть брати участь громадяни України,  
яким на день проведення Громадського обговорення виповнилося 18 років і які 
зареєстровані у населеному пункті (населених пунктах) відповідного 
старостинського округу селищноїради. 

1.6. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на 
засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може 
бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні 
Громадського обговорення. 

2. Організація Громадського обговорення. 
2.1. Громадське обговорення відбувається у вигляді вивчення громадської 

думки щодо підтримки кандидатури старости та громадських слухань. 
2.2 Кандидатура старости вноситься на Громадське обговорення селищним 

головою, про що ним приймається відповідне розпорядження. 
2.3. Організацію Громадських обговорень забезпечує організаційний 

комітет, склад якого затверджується селищним головою. 
2.4. Засідання оргкомітету проводяться в міру необхідності та вважаються 

правомочними за присутності 2/3 його складу. 
2.5. Засідання оргкомітету протоколюються та підписуються його головою 

та усіма присутніми його членами. 
2.6. Організаційний комітет: 



2.6.1. Забезпечує належне інформування жителів старостинського округу 
про проведення Громадського обговорення. 

2.6.2. Організовує опитування жителів та громадські слухання, готує 
підсумковий протокол про результати Громадського обговорення. 

2.6.3. Узагальнює та оприлюднює результати Громадського обговорення. 
2.6.4 Вирішує інші організаційно - технічні питання, що стосуються 

проведення Громадського обговорення. 
3. Проведення Громадського обговорення. 

3.1 Громадське обговорення проводиться у два етапи: 
І етап - визначення в старостинському окрузі рівня підтримки 

запропонованої кандидатури старости шляхом обговорення . 
ІІ етап - громадські слухання щодо підтримки запропонованої кандидатури 

старости. 
3.2. Інформація про дату, час та місце проведення Громадського 

обговорення публікується на офіційному веб-сайті селищної ради, в соціальній 
мережі «Фейсбук» та розміщується на інформаційних стендах в населених 
пунктах старостинського округу не пізніше, як за 3 (три) дні до встановленої 
дати їх проведення. 

3.3. Визначення рівня підтримки проводиться шляхом опитування жителів 
відповідного старостинського округу. 

3.3.1. Час та місце проведення опитування визначається організаційним 
комітетом. 

3.3.2. Опитування жителів відповідного старостинського округу 
проводиться у формі заповнення підписних листів на підтримку кандидатури 
старости, що повинен містити інформацію про учасника опитування із 
зазначенням його прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові 
(за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта 
громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України), що 
засвідчується підписом таких учасників. 

3.3.3. Форма та зміст підписних листів затверджується організаційним 
комітетам, про що приймається протокольне рішення. 

3.3.4. Підписні листи виготовляються організаційним комітетом. 
3.3.5. Опитування жителів відповідного старостинського округу 

проводиться членами організаційного комітету або уповноваженими ним 
особами чи кандидатом на посаду старости шляхом відвідування місць 
проживання жителів старостинського округу або опитування, в публічних 
місцях на території старостинського округу в визначений час 

Усі особи, які беруть участь у опитуванні, надають згоду на обробку 
наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, необхідний для 
організації та врахування результатів громадського опитування. Про надання 
цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників громадського 
опитування має бути зроблений відповідний застережний запис на кожному 
аркуші списку опитування. Відмова від надання документів, які підтверджують 
особу, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є 



підставою не допуску особи до участі у громадському опитуванні та 
неврахуванні думки цієї особи при встановленні підсумків опитування 

Члени організаційного комітету та уповноважені особи зобов’язані 
забезпечити оберігання персональних даних учасників опитування.  

3.4. Громадські слухання є завершальним етапом проведення 
Громадського обговорення. 

3.4.1. Громадські слухання проводиться протягом 2-х тижнів після 
завершення опитування жителів відповідного старостинського округу у 
вихідний або неробочий день. 

3.4.2. Час та місце проведення громадських слухань визначаються 
організаційним комітетом. 

3.4.3. Під час проведення громадських слухань проводиться засідання 
оргкомітету, яке протоколюється. 

3.4.4. Громадяни старостинського округу, які не змогли взяти участь в 
опитуванні, мають право підписати підписні листи під час громадських 
слухань. 

3.4.5. Під час проведення громадських слухань заслуховується кандидат на 
посаду старости. Присутні можуть виступати з підтримкою чи проти кандидата 
та ставити запитання кандидату. 

4. Встановлення та оприлюднення результатів Громадського 
обговорення. 

4.1. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями 
відповідного старостинського округу, якщо в результаті Громадського 
обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі: 

- з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від 
загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 
громадянами України і мають право голосу на виборах; 

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів; 
- з кількістю жителів від 10 до 20 тисяч - більше 14 відсотків голосів 
4.2. За результатами проведеного Громадського обговорення кандидатури 

старости складається протокол, що має містити такі відомості:дата (період) і 
місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів 
громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів 
відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право 
голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників 
громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм 
консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із 
зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за 
наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта 
громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для 
осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом 
таких учасників. 

Підписні листи на підтримку кандидатури старости є частиною протоколу і 
додаються до нього. 



4.3. Оприлюднення підсумків Громадського обговорення здійснюється 
шляхом опублікування на офіційному веб-сайті селищної ради протоколу. 

5. Прикінцеві положення. 
5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним 

рішенням селищної ради. 
5.2. Питання щодо проведення Громадського обговорення, не врегульовані 

цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

5.3. За результатами Громадського обговорення селищний голова вносить 
на розгляд селищної ради проект рішення щодо затвердження старости у 
відповідному старостинському окрузі.  

5.4 Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не 
підтримана селищною радою, не може бути повторно внесена для затвердження 
в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання селищної ради. 

 

 
 
Секретар селищної ради     Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 

Про звіт щодо роботи 
Чупахівської селищної ради за 
2021 рік 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря селищної ради 
Миколи Маслюка про звіт щодо роботи Чупахівської селищної ради  за 2021  
рік, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт щодо роботи Чупахівської селищної  ради за  2021 рік взяти  до відома 
(додається). 

2. До 31.12.2021 опублікувати звіт щодо роботи Чупахівської селищної ради  за 
2021 рік  на офіційному сайті Чупахівської селищної ради. 
3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти   на постійну комісію   з 
прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони   
навколишнього   середовища. 
 
 
 
Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 



Додаток 
до рішення 13 сесії  
восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради  
від 20.12.2021 
 

         Звіт 

               щодо роботи Чупахівської селищної ради за 2021 рік 

Протягом звітного періоду діяльність Чупахівської селищної ради 
здійснювалась відповідно до основних положень Конституції України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 
місцевих рад», Регламенту роботи Чупахівської селищної ради. 

Протягом року  Чупахівська селищна рада проводила свою роботу послідовно і 
конструктивно, виходячи з інтересів територіальної громади та визначених пріоритетів. 

За звітний період проведено 7 засідань сесій селищної  ради, на яких 
розглянуто 1322 питання та прийнято 1322 рішення, у тому числі: 
- звітів, формування та коригування селищного  бюджету – 38; 
- земельних відносин та природоохоронних заходів – 1194; 
- соціального захисту населення – 18; 
- освіти – 23; 
- охорони здоров’я– 3; 
- культури – 2; 
- депутатські запити – 9; 
- інші питання – 44. 
      У зв’язку із заходами щодо запобігання виникнення і поширення на 
території Чупахівської селищної ради випадків гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хворобиCOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», селищна рада 
здійснювала свою діяльність в оптимізованому режимі. 

За 2021 рік проведено  28 засідань постійних комісій, на яких розглянуто  
1322 питання. Внесені постійними комісіями пропозиції та зауваження до 
проектів рішень були враховані їх розробниками. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації, 
інформація про сесійну діяльність селищної ради систематично висвітлювалася 
на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної  ради та  ЗМІ,  де 
оприлюднювалися  проекти рішень та рішення селищної ради, протоколи 
засідань селищної ради, а також оголошення про дату та час проведення 
засідань постійних комісій та сесій селищної ради. 

Незважаючи на епідемію та карантинні обмеження, пов’язані з нею, 
Чупахівською селищною  радою та постійними комісіями ради протягом 2021 
року забезпечувалися розгляд та прийняття рішень, спрямованих на вирішення 
актуальних питань соціально-економічного розвитку Чупахівської селищної 
територіальної громади. 
Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК 



 
                  
 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

 
20.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 
Про затвердження плану роботи 
Чупахівської селищної ради на 2022  рік 
 
  
       Відповідно до п.7 частини 1 ст. 26 та статті 54 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря 
Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про затвердження плану роботи 
Чупахівської селищної ради на 2022 рік,   селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити план роботи Чупахівської  селищної ради на 2022 рік (додається). 
2. Надати право відділам та комунальним установам селищної ради  вносити 
відповідні пропозиції та зміни до плану роботи селищної ради на 2022 рік.  
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
селищної ради. 
 
 
 
Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
             

Додаток 
до рішення 13 сесії  
восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради  
від 20.12.2021 

ПЛАН 

роботи селищної ради на 2022 рік 

 

І. Перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях ради 

І квартал 

1.Звіт про виконання селищного бюджету за 2021 рік. 

                                                                           Готують: фінансовий відділ,  постійна   комісія з 
планування та фінансів, бюджету,   соціально-
економічного розвитку та інвестицій 

2.Про хід виконання Програми «Освіта» Чупахівської                                         ради за 2021 
рік.                                                                                  

                                                                          Готують:відділ освіти, культури, молоді та 
спорту, постійна комісія з питань молоді, спорту, 
охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

3. Земельні питання 

                                                                    Готують: відділ економічного розвитку,інвестицій, 
регуляторної діяльності, земельних відносин та 
екології,  постійна   комісія з питань будівництва, 
житлово-  комунального господарства, транспорту, 
зв’язку,  підприємництва та земельних відносин 

ІІ квартал 

1.Про хід виконання Програми «Поліцейський офіцер громади» Чупахівської селищної 
територіальної громади. 

                                                                      Готують: відділ організаційно – кадрової,  загальної   
роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю  
та  юридичного  забезпечення, постійна  комісія з 
питань прав людини, правопорядку,етики, 
депутатської діяльності, охорони  навколишнього 
середовища 

 

2.Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2022 року. 



 

3. Про встановлення місцевих податків та зборів на 2023 рік. 

                                                                           Готують: фінансовий відділ,  постійна   комісія з 
планування та фінансів, бюджету,   соціально-
економічного розвитку та інвестицій 

4Про роботу відділу житлово – комунального господарства та благоустрою Чупахівської 
селищної ради.  

                                                                    Готують: відділ житлово – комунального      
господарства та благоустрою, постійна комісія  

з питань будівництва, ЖКГ, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин 

4. Земельні питання 

                                                                    Готують: відділ економічного розвитку,інвестицій, 
регуляторної діяльності, земельних відносин та 
екології,  постійна   комісія з питань будівництва, 
житлово-  комунального господарства, транспорту, 
зв’язку,  підприємництва та земельних відносин 

ІІІ квартал 

1.Звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2022 року. 

                                                                           Готують: фінансовий відділ,  постійна   комісія з 
планування та фінансів, бюджету,   соціально-
економічного розвитку та інвестицій 

2.Про хід виконання Програми фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 
                                                                 Готують:  комунальне некомерційне  підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 
 допомоги» Чупахівської селищної ради, постійна    

                                                                       комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

3. Земельні питання 

                                                                    Готують: відділ економічного розвитку,інвестицій, 
регуляторної діяльності, земельних відносин та 
екології,  постійна   комісія з питань будівництва, 
житлово-  комунального господарства, транспорту, 
зв’язку,  підприємництва та земельних відносин 

 

 



 

IV квартал 

 

1.Про затвердження звіту про виконання бюджету Чупахівської                               селищної  
ради за 9 місяців 2022 року. 

2. Про проєкт бюджету селищної ради на 2023 рік 

                                                                        

                                                                            Готують: фінансовий відділ,  постійна   комісія з 
планування та фінансів, бюджету,   соціально-
економічного розвитку та інвестицій 

3. Про план роботи селищної ради на 2023 рік 

                                                                      Готують: відділи Чупахівської селищної ради,  
профільні  постійні  комісії 

3. Земельні питання 

                                                                    Готують: відділ економічного розвитку,інвестицій, 
регуляторної діяльності, земельних відносин та 
екології,  постійна   комісія з питань будівництва, 
житлово-  комунального господарства, транспорту, 
зв’язку,  підприємництва та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. Розгляд поточних питань. 

ІІІ. Діяльність селищної ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів 

 

№ 
П/П 

Вид 
проекту 

Назва проекту Ціль 
прийняття 

Строк 
підготовки 

Розробник 
проекту 

1 Рішення 
селищної 
ради 

Про встановлення ставок 
єдиного податку для 
фізичних осіб-підприємці, 
які застосовують 
спрощену систему 
оподаткування на 
території Чупахівської 
селищної ради 

Поповнення 
бюджету 
селищної 
ради  

1-2 
квартал 

Фінансовий 
відділ, 
постійна   
комісія з 
планування 
та фінансів, 
бюджету,   
соціально-
економічного 
розвитку та 
інвестицій 

2 Рішення 
селищної 
ради 

Про встановлення 
податку на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки на 
території Чупахівської 
селищної ради 

Поповнення 
бюджету 
селищної 
ради  

1-2 
квартал 

Фінансовий 
відділ, 
постійна   
комісія з 
планування 
та фінансів, 
бюджету,   
соціально-
економічного 
розвитку та 
інвестицій 

3 Рішення 
селищної 
ради 

Про встановлення ставок 
та пільг зі сплати 
земельного податку на 
території Чупахівської 
селищної ради 

Поповнення 
бюджету  
селищної 
ради 

1-2 
квартал 

Фінансовий 
відділ, 
постійна   
комісія з 
планування 
та фінансів, 
бюджету,   
соціально-
економічного 
розвитку та 
інвестицій 

4 Рішення 
селищної 
ради 

Про встановлення 
податку на майно(в 
частині транспортного 
податку) на території 
Чупахівської селищної 
ради 

Поповнення 
бюджету 
селищної 
ради 

1-2 
квартал 

Фінансовий 
відділ, 
постійна   
комісія з 
планування 
та фінансів, 
бюджету,   
соціально-
економічного 
розвитку та 



інвестицій 

 
5 Рішення 

селищної 
ради 

Про встановлення розміру 
ставки збору за місця для 
для аркування 
транспортних засобів на 
майданчиках для 
платного паркування  

Поповнення 
бюджету 
селищної 
ради 

1-2 
квартал 

Фінансовий 
відділ, 
постійна   
комісія з 
планування 
та фінансів, 
бюджету,   
соціально-
економічного 
розвитку та 
інвестицій 

6 Рішення 
селищної 
ради 

Про встановлення 
туристичного збору на 
території Чупахівської 
селищної ради 

Поповнення 
бюджету 
селищної 
ради 

1-2 
квартал 

Фінансовий 
відділ, 
постійна   
комісія з 
планування 
та фінансів, 
бюджету,   
соціально-
економічного 
розвитку та 
інвестицій 

 

IV. Організаційно-масові питання 

 

    1. Підводити підсумки організаційно-масової роботи селищної ради за півріччя 

    2. Організувати та провести загальні збори представників громади , узагальнити 
пропозиції, критичні зауваження, висловлені на зборах 

    3. Провести навчання для працівників апарату селищної ради, керівників комунальних 
підприємств, депутатів ради з питань декларування доходів 

    4. Організувати і провести звіти депутатів селищної ради перед виборцями, узагальнити 
критичні зауваження і пропозиції, висловлені виборцями під час зустрічей з депутатами 
селищної ради 

    5. Координувати роботу постійних комісій селищної ради, надавати практичну допомогу в 
організаційній діяльності 

    6. Провести перевірку юридичних знань апарату селищної ради 

    7. Забезпечити проведення засідань комісій при селищній раді 

    8. Контролювати хід виконання Указів Призедента України, Постанов Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень Охтирської райдержадміністрації,Сумської облдержадміністрації,  
районної ради та власні рішення та розпорядження 



    9. Вести постійну роботу щодо попередження правопорушень та злочинності на території 
селищної ради, забезпечення правопорядку. 

    10. Проводити організаційну роботу щодо поповнення бюджету селищної ради, збір 
місцевих податків та зборів 

    11. Проводити на території селищної ради організаційно-масові заходи та свята. 

V. Навчання депутатів селищної ради 

1. Податкове законодавство України 

2. Земельне законодавство України 

3. Законодавство України про житло 

4. Укази Президента України, Постанови Кабінету України 

5. Практика використань депутатських запитів та звернень 

6. Бюджетний кодекс 

 

VI. Взаємодія з апаратом селищної ради та виконкомом 

1. Щомісячно проводити засідання виконавчого комітету. 

2. Проводити засідання постійних комісій, засідання громадських організацій 

3. Проводити навчання депутатів селищної ради та навчання апарату селищної ради 

 

VIІ.Робота депутатів Чупахівської селищної ради на виборчих округах 

 

 

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  
 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про затвердження  Програми  
«Оздоровлення та відпочинок дітей  
Чупахівської селищної ради в 2022 році» 
 
 Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 
дітей», з метою створення правових, соціальних, економічних умов для 
належної організації та проведення процесу відпочинку та оздоровлення дітей,  
селищна  рада вирішила: 
 
1. Затвердити Програму «Оздоровлення та відпочинок дітей Чупахівської 
селищної ради в 2022 році»  (додається). 
2.Рекомендувати керівникам закладів освіти: 

2.1.Розробити та затвердити відповідні заходи щодо організації 
оздоровлення та відпочинку дітей на 2022 рік. 

2.2. Залучати до реалізації заходів даної Програми  підприємства різних 
форм власності, що розташовані на підвідомчій території, громадські, 
благодійні організації та фонди, шляхом включення відповідних питань до 
соціально-економічних угод. 
3. Організацію виконання Програми покласти на відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради. 
4.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  
                                                                            тринадцятої  сесії  
                                                                             восьмого  скликання 
                                                                             Чупахівської селищної ради 
                                                                             від 20 грудня  2021 року 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ПРОГРАМА   

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 
ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ  

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ В 2022 РОЦІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської селищної ради  

на 2022 рік  (далі Програма) 
 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради 

4. Співрозробники програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради 

5. Відповідальний виконавець 
програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради 

6. Учасники програми  Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради, 
ЗЗСО, ЗДО 

7. Термін реалізації програми  
2022  рік 

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми: 

106 500,00 грн  
 

9. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми: 

 

Обласний бюджет:         
Місцевий бюджет : 90 000,00 грн 
Залучені кошти: 
Із них 
- місцевих підприємств 
- спонсорські 
- батьківські 

16 500,00 грн 
 
 
3 000,00 грн 
13 500,00 грн 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. Мета і основні завдання 

Метою Програми є створення дієвого механізму організації та 
проведення відпочинку та оздоровлення дітей і молоді закладів освіти у 2022 
році, який  врахував би соціально-економічні, територіально - географічні 
особливості, потреби регіону та був спрямований на збільшення як якісних, так 
і кількісних показників оздоровлення та відпочинку.  
 Основні завдання Програми:  

- забезпечення оздоровлення дітей; 
- впровадження альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей і 

молоді у пересувних таборах наметового типу; 
- здійснення під час оздоровчої кампанії виховного процесу з обов’язковим 

застосуванням таких складових, як аспекти патріотичного виховання, 
профілактика негативних явищ, етико – естетичний та духовний розвиток 
особистості, укріплення фізичного та психічного здоров’я дитини; 

- впровадження та застосування інноваційних методів, форм та засобів 
роботи з дітьми та молоддю під час проведення оздоровчо–відпочинкової 
кампанії; 

- підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення 
дітей;  

- створення сприятливих умов для розвитку та діяльності  закладів 
відпочинку всіх типів, недопущення їх закриття. 

 
Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги  

 
Категорія дітей Кількість 

дітей в 
регіоні 

(станом на 
01.01.2021) 

Планується  
оздоровити 

%  
від 

контингенту 

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування 

7 
 

4 
 

57% 
 

Діти-інваліди 8 5 63% 
Діти, які постраждали внаслідок 
катастрофи на ЧАЕС 

- - - 

Діти з малозабезпечених сімей та 
багатодітних сімей 

97 60 
 

62% 
 

Талановиті та обдаровані діти 22 10 45% 
Діти учасників АТО, БД та 
внутрішньо переміщених осіб 

14 
 

13 
 

93% 

 
 

2. Перелік напрямків, завдань і заходів Програми 
 Напрямами Програми є: 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 
оздоровлення та відпочинку; 



- створення сприятливих умов для розвитку та діяльності закладів 
відпочинку, недопущення їх закриття. 

3. Результативні показники  
Виконання Програми дасть можливість: 

- збільшити кількість дітей, особливо дітей пільгових категорій, охоплених 
послугами оздоровлення та відпочинку у 2022 році; 

- ефективно використати кошти селищного бюджету, в тому числі шляхом 
розвитку альтернативних форм оздоровлення та відпочинку дітей;  

- удосконалити механізми співпраці, координації та контролю за 
організацією та проведенням оздоровчо-відпочинкової кампанії; 

- створити відкритий, об’єктивний та прозорий механізм підбору та 
направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення  області та 
України; 

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 Програма виконується шляхом здійснення її заходів та завдань 
відповідними виконавцями. 
 Координація та організація виконання заходів Програми покладається на  
головного спеціаліста відділу освіти. Головний  спеціаліст відділу освіти  
здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї  Програми 
та в установлений термін подає узагальнену інформацію Департаменту освіти 
та науки Сумської ОДА, управління молоді та спорту ОДА про стан виконання 
Програми. 
 
 
 Начальник                                                                          Олена БЕКІРОВА  



Додаток 1 
до Програми оздоровлення  

та відпочинку дітей 
 на 2022 рік 

Інформація про кількість дітей та мережу освітянських дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку, 
що будуть надавати послуги влітку 2022 року 

 
                                                                                      
 
 
 
 
                                  

 Загальна 
кількість 
закладів 

оздоровлення 
та відпочинку 

Із них: 

закладів оздоровлення закладів відпочинку 
позаміські 

(стаціонарні) 
 

санаторного 
типу 

з денним  перебуванням 
 

Мовних 
загонів 

 Пришкільні Профільні Праці та 
відпочинку 

К-ть 
таборів
/мовни

х 
загонів 

К-ть 
дітей 

К-ть  
табо- 
рів 

К-ть 
дітей 

К-ть 
табо-
рів 

К-ть 
дітей 

К-ть 
табо-
рів 

К-ть 
дітей 

К-ть 
табо-
рів 

К-ть 
дітей 

К-ть 
табо-
рів 

К-ть 
дітей 

К-ть 
табо
рів 

К-ть 
дітей 

Заплано-
вано у  

2021 році 
2/2 135 - - - - 2 110 - - - - 2 25 



Оздоровча робота 
 

 

Напрямки 
оздоровлення 

Усьо 
-го 

табо-
рів 

Плану-
ється 

оздоро-
вити 
дітей 

Термін 
роботи 
таборів 

(указа-ти 
дати по 
кожній 
зміні) 

К-
ть 

змін 

Середня 
вартість 
харчу-
вання в 
день на 

одну 
дитину 
(грн.), 

з них з 
МБ 

Заплановано коштів (тис.грн.) 
Усього Бюд-

жетних 
Місцевих 

госпо-
дарств 

Спон-
сорських 

Батьків-
ських 

здешевлення 

заміському 

Пришкільні 
табори 
загальноосвітніх 
шкіл 

2 135 
03.06-

23.06.2022 
1 

44,70  

Мб 
36,00 

 106,5 68,0 - 3,0  13,5 

22,0 МБ

Мовні табори на 
базі 
загальноосвітніх 
шкіл 

          

 

Профільні 
табори на базі 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 

          

 

Профільні 
табори на базі 
позашкільних 
закладів 

          

 



                     
УСЬОГО  

2 135 
03.06-

23.06.2022 
1 

44,70  

Мб 
36,00 

106,5 68,0 - 3,0 13,5 

 
           Начальник                                                                                                                  Олена БЕКІРОВА 



 
 
 

Заходи з відпочинку та оздоровлення дітей на 2022 рік 
 

№ 
п/
п 

Заходи  Термін 
виконання 

Виконавець  Джерела 
фінансуванн

я 

Очікуване 
фінансування

,  грн.  

Очікувані 
рузультати 

1. Організуват
и 

оздоровленн
я та 

відпочинок 
дітей в 

пришкільних 
таборах 

03.06.2021-
23.06.2021 

Заклади 
загальної 
середньої 

освіти 
Чупахівсько
ї селищної 

ради 

Місцевий 
бюджет-
68000грн 

 залучені 
кошти- 

16500 грн 
 

85500,00  Збільшення 
кількості 

оздоровлени
х дітей 

шкільного 
віку  

2. Організуват
и та 

забезпечити 
відпочинок 

та 
оздоровленн

я дітей в 
наметовому 
містечкові  
«Сузір’я », 

таборі 
«Космос» 

Протягом 
оздоровчог
о періоду 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Чупахівсько
ї селищної 

ради 

Місцевий 
бюджет- 

22 000 грн 
 
 

22 000,00  Збільшення 
кількості 

оздоровлени
х дітей та 

молоді 
пільгових 
категорій  

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Додаток 2 

до  Програми 
оздоровлення  

та відпочинку дітей 
на 2022 рік 

ПОРЯДОК 

підбору та направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення  області та 
України 

 1. Підбір та направлення дітей на оздоровлення здійснюється до закладів відпочинку 
та оздоровлення області та України, які визнані переможцями процедури закупівлі послуг з 
оздоровлення за  державні кошти, що проводиться управлінням молоді та спорту обласної 
державної адміністрації (далі – облдержадміністрації), головним спеціалістом відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради відповідно до чинного законодавства з питань 
закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти (або до тих закладів відпочинку та 
оздоровлення області, путівки до яких закуповуються за рахунок коштів обласного бюджету, 
що розподіляються між містами та районами області згідно з відповідним рішенням сесії 
обласної  ради).  

 2. До закладів оздоровлення, відпочинку області та України направляються діти віком 
від 4 до 7 років (перебувають у закладах разом із батьками або іншими законними 
представниками) та від 7 до 18 років (перебувають самостійно) таких пільгових категорій: 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;  
дітям осіб, визнаних учасниками бойовихдій відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
дітям-інвалідам; 
дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи; 
дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;  
дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи,  
дітям із багатодітних сімей; 
дітям із малозабезпечених сімей; 
дітям, які перебувають на диспансерному обліку; 
талановитим та обдарованим дітям (переможцям та призерам міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад); 

відмінникам навчання; 
лідерам дитячих громадських організацій; 
дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків; 
дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), у районі  проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного 
у період участі в антитерористичній операції;  

дітям, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час  масових акцій 
громадянського протесту; 

дитячим творчим колективам та спортивним командам; 
дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, на підставі 

поданих заяв з урахуванням дати їх подання». 
 3. Відбір та направлення дітей  на оздоровлення  здійснюється головним  спеціалістом 
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної  ради  відповідно до категорій дітей, 



зазначених у пункті 2 цього Порядку,  на підставі поданих заяв, медичних карток з 
обов’язковою довідкою  про стан санітарно-епідеміологічного нагляду та документів, що 
підтверджують категорію дитини, виходячи з того, що за рахунок коштів державного та 
місцевого бюджетів дитина має право на забезпечення путівкою до закладів відпочинку та 
оздоровлення лише один раз на рік (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори 
праці та відпочинку).  
 4. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 
Бондаренко С.П. разом із документами згідно додатку 1 до порядку підбору та направлення 
дітей до закладів відпочинку та оздоровлення області та України, що підтверджують 
категорію дитини, надають відповідні документи  до управління молоді та спорту та 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, список дітей за підписом заступника 
селищного голови  не пізніше ніж за 5 днів до початку оздоровчої зміни (додаток 1 до 
Порядку). Один примірник відповідно оформлених та затверджених списків залишається в 
управліннях молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, другий – у дитячому 
закладі відпочинку та оздоровлення, один у  спеціаліста з відділу освіти, молоді та спорту. 
 5. Проїзд дітей до закладів відпочинку та оздоровлення здійснюється за рахунок 
коштів батьків, благодійних організацій  та інших джерел, незаборонених законодавством.    
 6. У разі неприбуття дитини на відпочинок або невідповідності документів у денний 
термін проводиться заміна дитини.  
 7. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради  несе 
повну матеріальну відповідальність за нецільове використання путівки в розмірі повної  її  вартості .  
 
Начальник                                                                            Олена БЕКІРОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

                                                                                                                                               до Порядку підбору та направлення  

                                                                                                                                     дітей до закладів відпочинку та 

                                                                                                                                         оздоровлення   

 
Перелік документів для отримання путівки до оздоровчих закладів 

Категорія Перелік документів 

Діти-сироти 1. Заява від опікуна (піклувальника) 
2. Свідоцтво про народження (копія) 
3. Довідка з місця проживання  
4.Свідоцтво про смерть обох батьків (копії), або документ який підтверджує належність дитини до зазначеної 
категорії 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 

Діти, позбавлені 
батьківського піклування  

1. Заява від опікуна (піклувальника) 
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка з місця проживання  
4. Рішення суду  або органу опіки та піклування ро позбавлення батьківських прав(копія)  
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку)  

Діти осіб, визнаних 
учасниками бойових дій 
відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 

1.Заява від батьків 
2.Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Посвідчення учасника бойових дій (копія) 
4. Довідка з місця проживання 



Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»  

5. Документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань АТО в районах її проведення  
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 

Діти, один з батьків яких 
загинув під час масових 
акцій громадянського 
протесту або помер 
внаслідок  поранення, 
контузії чи каліцтва, 
одержаних під час 
масових акцій 
громадянського протесту  

1. Заява від батьків або інших законних представників  
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка з місця проживання 
4. Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія) 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 
 

Діти, один з батьків яких 
загинув (пропав безвісти) 
у районі проведення 
антитерористичних 
операцій , бойових дій чи 
збройних конфліктів  або 
помер внаслідок 
поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних у 
районі проведення 
антитерористичних 
операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а 
також внаслідок 
захворювання,  
одержаного в період 
участі в 
антитерористичної 
операції 
 

1. Заява від батьків або інших законних представників  
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка з місця проживання 
4. Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія) 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 



Діти-інваліди 
(направляються в разі 
відсутності медичних 
протипоказань та 
здатності до 
самообслуговування) 

1. Заява від батьків 
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка з місця проживання  
4. Посвідчення дитини - інваліда (копія) 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку)  

Діти з багатодітних сімей 1. Заява від батьків 
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка про склад сім’ї  
4. Довідка з місця проживання 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку)  
6.  Копія посвідчення дитини з багатодітної родини 

Діти з  
малозабезпечених сімей   

1. Заява від батьків 
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка про склад сім’ї  
4. Довідка про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості 
5. Довідка з місця проживання 

  6.Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 

Діти батьки яких 
загинули від нещасних 
випадків на виробництві 
або під час виконання 
службових обов’язків  

1. Заява від батьків  
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка про склад сім’ї  
4. Довідка з місця проживання 
4. Свідоцтво про смерть одного з батьків або документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії 
(копія) 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку)   



Талановиті та обдаровані 
діти, діти, які  є лідерами 
дитячих громадських 
організацій 

1. Заява від батьків  
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка з місця проживання  
4. Клопотання (керівного органу, установи, громадської організації, школи, спілки, гуртка) про надання путівки 
5. Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця або призера ( 1-3 
особисте або командне місце), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу 
6. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку)  

Відмінники навчання 1. Заява від батьків  
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка з місця проживання  
4. Клопотання керівного органу про надання путівки 
5. Ксерокопія табелів навчання за останні 2 роки, що підтверджують належність дитини до відмінників навчання 
6. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку)  

Діти, потерпілі від 
наслідків Чорнобильської 
катастрофи 

1. Заява від батьків 
2. Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3. Довідка з місця проживання  
4. Посвідчення дитини, потерпілої від наслідків Чорнобильської катастрофи (копія) 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку)  

Діти, які постраждали 
внаслідок стихійного 
лиха, техногенних аварій, 
катастроф 

1.Заява від батьків 
2.Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3.Довідка з місця проживання  
4.Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія). 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 



Дитячі творчі колективи 
та спортивні команди 

1.Заява від батьків 
2.Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3.Довідка з місця проживання  
4.Список дитячого творчого колективу , спортивної команди, завірений керівником закладу. до якого належить 
дитячий творчий колектив, спортивна команда. 
5.Клопотання (керівного органу, установи, громадської організації, школи, спілки, гуртка) про надання путівки 
6.Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця або призера (1-3 
особисте або командне місце),, лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу отримані упродовж останніх 3 
років. 
7. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 
 

Діти працівників 
агропромислового 
комплексу та соціальної 
сфери села 

1.Заява від батьків 
2.Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3.Довідка з місця проживання  
4.Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія), а саме: довідка з місця роботи 
батьків або одного з батьків (або копія трудової книжки) про те, що батьки , або один з батьків, які працюють у 
сільській місцевості, зокрема, у фермерському чи особистому селянському господарстві, на підприємствах, в 
організаціях, що виробляють або переробляють сільськогосподарську продукцію, на підприємствах будівництва. 
Меліорації та хімізації, у ветеринарних лікарнях, закладах освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, у відділеннях 
поштового зв’язку, побутовій та комунальній службах.  
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 

Діти, які перебувають на 
диспансерному обліку 

1.Заява від батьків 
2.Свідоцтво про народження дитини (копія) 
3.Довідка з місця проживання  
4.Медична довідка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку. 
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до дитячого 
оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, 
табори праці та відпочинку) 

Діти, зареєстровані як 1. Заява від батьків або інших законних представників. 



Начальник                                                                                                                                     Олена БЕКІРОВА 

внутрішньо переміщені 
особи 

2. Свідоцтво про народження дитини (копія). 
3. Довідка з місця проживання. 
4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (копія). 
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу 
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні 
табори, табори праці та відпочинку). 

Безпритульні та 
бездоглядні діти (діти, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах) 

1. Заява від батьків або інших законних представників. 
2. Свідоцтво про народження дитини (копія). 
3. Довідка з місця проживання або закладу соціально-психологічної реабілітації. 
4. Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія).  
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в 
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та 
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку). 



 
 

Додаток 2 

до Порядку підбору та направлення 

                                                                                                                                     дітей до закладів відпочинку та                                                                                            
оздоровлення  

Штамп організації 

СПИСОК 
дітей Чупахівської селищної ради,  

які направляються на оздоровлення та відпочинок до  
 

на ___________________зміну  
з _________________20___ р. до _________________20__р. 

 
№ 

пор. 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Дата 

народження 
Місце навчання, 

клас 
Домашня адреса,  

телефон 
Батьки: П.І.Б., місце 

роботи, посада 
Категорія 

       

 
 
  
 
 
 
 



 
 

                               
Додаток 3                                         

                                       до Порядку підбору та направлення 

                                                                                                                               дітей до закладів відпочинку та  

                                                                                                                                     оздоровлення  

 

            Фінансовий звіт про використання путівок 
до ________________________________________ 

на ___________________зміну  
з _________________20__ р. до _________________20__р 

 
 

№ 
по
р. 

За розподілом Фактично використано Сума, що підлягає 
поверненню 

кількість 
путівок 

ціна сума кількість 
путівок 

ціна сума 

        

 
Список дітей додається 
 
  
 
 



 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про встановлення у 2022 році  
надбавки за престижність праці 
педагогічним працівникам закладів 
освіти Чупахівської селищної ради 
 
       Керуючись  статтями 16,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про освіту», постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.03.2011 року №373 «Про встановлення  надбавки педагогічним 
працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-
технічних навчальних закладів  І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів 
незалежно від їх підпорядкування» ( зі змінами), з метою цільового, 
економічно-обгрунтованого використання бюджетних коштів та приведенням у 
відповідність  із затвердженими обсягами видатків фонду заробітної плати 
педагогічних працівників закладів освіти Чупахівської селищної ради, селищна 
рада   
ВИРІШИЛА: 

1. Установити педагогічним працівникам закладів загальної середньої 
освіти  Чупахівської селищної ради у 2022 році надбавку за престижність 
праці в розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці. 

2. Установити педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти  
Чупахівської селищної ради у 2022 році надбавку за престижність праці в 
розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці. 

3. Установити педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти  
Чупахівської селищної ради у 2022 році надбавку за престижність праці в 
розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці. 

4. Керівникам шкіл,  заступникам директора з навчально-виховної роботи, 
завідувачам філій, вчителям, які апробують державний стандарт  
початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» встановити надбавку за престижність праці в розмірі 20% 
посадового окладу в межах фонду оплати праці. 

5.  Установити педагогічним працівникам КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області» у 2022 році надбавку за 



престижність праці в розмірі 10% посадового окладу в межах фонду 
оплати праці. 

6. 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 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про встановлення вартості 
харчування здобувачів освіти  
у закладах освіти  
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 
 
      Керуючись статтею 25,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» частиною 3 статті 56 
Закону України «Про освіту», частини 3 статті 21 Закону України «Про 
загальну середню освіту», частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну 
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із 
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про 
затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із 
змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 
«Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у 
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (із 
змінами), з метою забезпечення повноцінного харчування учнів 1-4 класів 
закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів дошкільної освіти та 
дітей пільгових категорій закладів освіти Чупахівської селищної ради, селищна 
рада вирішила: 

1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день у залежності 
від режиму харчування для вихованців закладів дошкільної освіти та 
дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, згідно з     
додатком 1.    

1.1. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у 
закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної 
середньої освіти у розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування 
на день (оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти). 

1.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, 



які мають трьох і більше дітей. 

1.3. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх 
замінюють: 

 1.3.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях;  

1.3.2. Дітей-інвалідів; 

1.3.3. Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у  
інклюзивних групах(класах); 

1.3.3. Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; 
1.3.4. Дітей  учасників бойових дій; 
1.3.5. Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків;  
1.3.6. Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули 

під час проведення антитерористичної операції;  
1.3.7. Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під 

час Революції гідності;  
1.3.8. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»,  
1.3.9. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 
харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти. 

2. Встановити вартість харчування одного учня на день у залежності 
від режиму харчування, згідно з додатком 2.   

2.1.Звільнити від плати за харчування у розмірі вищезазначених сум 
батьків або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпункті 1.3. 
пункту 1 цього рішення. 

2.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які 
мають трьох і більше дітей. 

  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 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
 
Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  навчально-
виховному комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад 
дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області   
 

  Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою забезпечення стабільної  діяльності Олешнянського  
навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад 
дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 

1. Передати у власність Олешнянському  навчально-виховному комплексу: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя 
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області  спеціалізований автобус  для 
перевезення дітей – D, марки (моделі) I-VAN A07A1-10, двигун №697, 
шасі (кузов, рама) № 381225C51700186  №Y6DA07A10B0001786. 

2. Директору Олешнянського  навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя 
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області забезпечити перереєстрацію 
транспортного засобу у встановлений законодавством термін.  

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 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  навчально-
виховному комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад 
дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області   
 

  Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою забезпечення стабільної  діяльності Олешнянського  
навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад 
дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада вирішила: 

1.Передати  у власність Олешнянському  навчально-виховному комплексу: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя 
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області  спеціалізований автобус  для 
перевезення дітей – D, марки (моделі) БАЗ А079.13ш, двигун №BXY103486, 
шасі (кузов, рама) №Y7FAS7913C0010296. 
2.Директору Олешнянського  навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя 
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області забезпечити перереєстрацію 
транспортного засобу у встановлений законодавством термін.  
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 
Тринадцята сесія 

 РІШЕННЯ 
 

20.12.2021                                                                                      смт Чупахівка 
 

Про затвердження  Програми  
соціального захисту населення  
Чупахівської селищної  ради 
на 2022 рік  
                Керуючись Законом 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.Затвердити Програму соціального захисту населення Чупахівської 
селищної ради на 2022 рік (додаток 1).  

2. 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 тринадцятої 
сесії восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради 
Від 20.12.2021 р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Програма 
соціального захисту населення  

Чупахівської селищної ОТГ 
 на 2022 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
cмт Чупахівка 2022 



 
1. Паспорт Програми 
1 Ініціатор розроблення 

Програми 
Чупахівська селищна рада 

2 Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
виконавчої влади про 
розробку Програми 

Програма соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ОТГ 
 на 2022рік 
 

3 Розробник програми Чупахівська селищна рада 
4 Відповідальний 

виконавець 
Відділ соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради 

5 Учасники програми Чупахівська селищна рада, відділ 
соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради 

6 Термін реалізації 
програми 

2022рік 

7 Перелік бюджетів, що 
беруть участь у 
виконанні Програми 

Селищний бюджет,обласний бюджет 

 
2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

   Впродовж останнього часу прийнято ряд нормативно-правових актів з питань 
соціального захисту населення та фінансування програм  соціального захисту за 
рахунок державного та місцевого бюджетів. 
   В рамках програми з метою матеріальної підтримки надаєтьсяматеріальна 
допомога у вигляді додаткової 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 антитерористичної операції та особам з 
інвалідністю, які проживають на території громади та які не мають інших 
пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок інших 
джерел; матеріальна допомога інвалідам, інвалідність яких пов’язана із 
наслідками аварії на ЧАЕС та сім`ям, які втратили членів сім’ї в результаті 
аварії на ЧАЕС; матеріальна допомога на лікування. 
3.Визначення мети Програми 
   Метою програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення, 
яке проживає на території Чупахівськоїселищної ради, підвищення життєвого 
рівня малозабезпечених осіб, осіб з інвалідністю, учасників АТО та членів їх 
родин. Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити 
соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальне становище найбільш 
незахищених жителів громади. 
 
 



4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів                     
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
    Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 2 
Програми, є: 

- підвищення рівня доходів осіб з інвалідністю; 
- покращення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій 

населення; 
- посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей; 
- соціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 
   Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми: соціально вразливі 
категорії населення, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями, 
учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, сім’ї 
військовослужбовців, які загинули (померли) під час виконання обов’язків 
військової служби в ході проведення антитерористичної операції, внутрішньо 
переміщені особи та особи, які  постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та 
проживають на території селищної ради. 
   Фінансування заходів Програми забезпечується  за рахунок коштів бюджету 
об’єднаної територіальної громади в межах асигнувань, передбачених на 
фінансування соціального захисту. На виконання заходів Програми можливе 
залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 
   Для забезпечення реалізації Програми передбачається в установленому 
законодавством порядку залучення благодійних внесків та гуманітарної 
допомоги. 
   Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться при формуванні 
показників бюджету об’єднаної територіальної громади, виходячи з реальних 
можливостей. 
   Термін виконання Програми: 2022 рік  
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Основними завданнями Програми є:  

- покращення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій 
населення; 

- соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей; 

- соціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; 

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян. 
Механізм реалізації Програми в частині виплати: 

- 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 антитерористичної операції; 



- надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, інвалідність яких 
пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС та сім`ям, які втратили членів сім’ї в 
результаті аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації 
аварії на ЧАЕС ( 26 квітня, 14 грудня );  
- виплата щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій 
Другої світової війни, яким виповнилось 90 і більше років; 
- відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку 
(абонементна плата за квартирний телефон) окремим категоріям громадян, які 
проживають на території Чупахівськоїселищної ради та мають на це право 
відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських 
переслідувань»,  «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів 
внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства» з 
урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р. 
№389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян 
з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»; 
- надання матеріальної допомоги на лікування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Заходи та потреба в коштах на 2022 рік 
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Матеріальна допомога інвалідам, 
інвалідність яких пов’язана із 

наслідками аварії на ЧАЕС  
(одноразова допомога) 

26.04.202
2р. 

8 2400,
00 

2400,0
0 

 

Матеріальнадопомогасім`ям, 
яківтратили члена сім’ї в 

результатіаварії на ЧАЕС (одноразова 
допомога) 

26.04.202
2р. 

8 2400,
00 

2400,0
0 

 

Матеріальна допомога учасникам 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

які мають інвалідність  
(одноразова допомога) 

14.12.202
2р. 

8 2400,
00 

2400,0
0 

 

щомісячнастипендіяінвалідам та 
учасникамбойовихдій, 

якимвиповнилось 90 і більшероків 

12 2 400,0
0 

5000,0
0 

 

Пільги на послугизв’язку 
(абонементна плата за квартирний 

телефон) 

12 2
6 

1250,
00 

15000,
00 

 

наданняматеріальноїдопомоги у 
виглядідодаткової 50% знижки плати 

за користуванняжитлово-
комунальнимипослугамиаботвердим 

паливом у межах 
нормиспоживаннясім’ямвійськовослу

жбовців, якізагинулипід час 
виконанняобов’язківвійськовоїслужб

и в 
ходіпроведенняантитерористичноїопе

рації 

12 2 1666,
67 

15000,
00 

 

Наданняматеріальноїдопомоги на 
лікування 

   17800,
00 

 



Витрати на поховання одиноких 
громадян 

За 
потреби 

  10000,
00 

 

Разом    70000,
00 

 

 
Очікуваними результатами виконання програми є посилення соціального 
захисту та покращення матеріального становища особливо вразливих категорій 
наcеленняЧупахівської ОТГ. 
 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координацію та контроль за ходом виконання  Програми здійснює Чупахівська 
селищна рада. 
 
 
Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Додаток 1 
до Програми 

 
ПОРЯДОК 

надання грошової допомоги до свят та пам’ятних дат   
 

Загальні положення 
1. Цей порядок визначає умови виплати грошової допомоги до свят та пам’ятних дат: 

1.1. До роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2022 року та до 
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС в 
2022  році (14 грудня): 

 -  особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та сім’ям, які 
втратили члена сім’ї з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  
 

Порядок відшкодування витрат 
1. Право на отримання одноразової допомоги мають особи,які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають на 
території громади. 

2. Особи, які мають право на виплату допомоги визначаються на підставі даних 
Єдиного державного реєстру осіб які мають право на пільги. 

3. Розмір допомоги становить:  
3.1. З нагоди роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2022 року 

особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  - 300,00 гривень. 
3.2. З нагоди роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2022 року 

сім’ям, які втратили члена сім’ї з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  
- 300,00 гривень. 

3.3. До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильської АЕС особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (14 грудня)  - 300 гривень. 

           4. Матеріальна допомога виплачується щомісяця через Українське державне 
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх проживання або через 
уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку. 

5.Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 
              6.Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно з чинним 
законодавством. 
 

 
 

Начальник відділу  
соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради                                                            Світлана ЖУРАВЕЛЬ                      
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Додаток 2 
до Програми 

 
Порядок 

використання бюджетних коштів для надання соціальної підтримки (допомоги) у 2021 
році особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій, яким 

виповнилося  90 років 
 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених для надання 
соціальної підтримки (допомоги) у 2022 році особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з 
числа учасників бойових дій, які мешкають в Чупахівській ОТГ. 

2. Право на отримання у 2022 році допомоги мають особи з інвалідністю внаслідок 
війни І групи з числа учасників бойових дій, які мешкають в Чупахівській ОТГ. Звернення 
особи для отримання допомоги не вимагається. 

3. Розмір допомоги становить 200 гривень на кожну особу з інвалідністю внаслідок  
війни І групи щомісячно. Рішення про надання допомоги приймається відділом соціального 
захисту населення Чупахівської селищної ради, що є учасником Програми, на початку року 
протягом періоду дії Програми, на підставі списків. 

4. Допомога виплачується щомісяця через Українське державне підприємство 
поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх проживання або через уповноважені банки, 
визначені в установленому законодавством порядку. 

5. Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 
6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно з чинним 

законодавством. 
 
Начальник відділу  
соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради                                                            Світлана ЖУРАВЕЛЬ                      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 
до Програми 
 

Порядок 
надання матеріальної допомоги у виглядідодаткових пільг з оплати  житлово-
комунальних послуг та на придбання твердого палива готівкою членам сімей 

військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час 
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) 

1.  Порядок надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових пільг з оплати  
житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива готівкою членам сімей 
військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час 
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) (далі Порядок) визначає умови 
призначення та порядок надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги та виплату 
компенсації на придбання твердого палива за рахунок місцевого бюджету. 

2. Порядок поширюється на  членів сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) 
при виконанні службового обов’язку під час антитерористичної операції. 

3. Матеріальна допомога  у вигляді знижки членам сімей військовослужбовців, 
загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час антитерористичної 
операції (операції об’єднаних сил) надається незалежно від виду житла чи форми власності 
на нього.  

До житлово-комунальних послуг належать: квартирна плата, плата за обслуговування 
будинків та прибудинкових територій, водопостачання, гаряче водопостачання, 
водовідведення, користування тепловою енергією, газом, електроенергією. 

 Якщо будинок не підключений до системи  електро-, тепло- або газопостачання на 
опалення і в ньому наявне пічне опалення, то в такому разі витрати за надання пільг на 
придбання твердого палива для опалення житла надаються із розрахунку вартості однієї 
тонни твердого палива на домогосподарство в рік.  

4. Знижка надається  в межах норм, передбачених постановами Кабінету Міністрів 
України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуговування» та від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення 
мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та 
граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам», в таких розмірах: 

- членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні службового 
обов’язку під час антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) - 50 - процентна 
знижка в межах середніх норм споживання. 

У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та 
придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично 
проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються. 

5. Для отримання пільг відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної 
ради надаються такі пакети документів: 

 члени сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні службового 
обов’язку під час антитерористичної операції: 

- заява; 
- копія паспорта; 
- копія ідентифікаційного номера; 
- копія документу, що підтверджує право на пільги; 
- довідка про склад сім’ї та характеристику житла з визначенням  виду опалення 

житла. 
              6. Матеріальна допомога виплачується щомісяця через Українське державне 
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх проживання або через 



уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку. 
7. Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 
8. Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно з чинним 

законодавством. 
Начальник відділу  
соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради                                                            Світлана ЖУРАВЕЛЬ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            



 
Додаток 4 
до Програми 

Порядок  
відшкодування коштів за надані пільги з послуг 
 зв’язку та встановлення квартирних телефонів 

I. Загальні положення 
1.1. Порядок відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення 

квартирних телефонів (далі - Порядок) визначає  механізм відшкодування коштів за надані 
пільги з послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів. 

1.2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:  
пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства має право на пільги з 

користування послугами місцевого телефонного зв’язку та встановлення квартирних 
телефонів; 

місцевий телефонний зв'язок – це послуга, яка забезпечує доступ 
до телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись з особами, які 
знаходяться в тому ж місті (районі). 

II. Порядок надання послуг 
2.1. Чинними Законами України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», « Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус та 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону 
дитинства»  визначено право на отримання пільг з послуг зв'язку таким категоріям громадян:   

інвалідам війни;  
учасникам бойових дій; 
учасникам війни;  
особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»;  
ветеранам військової служби, вдовам ветеранів військової служби; 
ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів органів внутрішніх справ; 
ветеранам податкової міліції; 
ветеранам служби цивільного захисту; 
ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; 
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І - ІІ категорій;  
інвалідам військової служби; 
багатодітним сім'ям. 
Відшкодування коштів за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення квартирних 

телефонів здійснюється на підставі документа, що підтверджує право на пільги,  виданого 
відповідною установою, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства і 
завіреного печаткою.  

Визначення права на отримання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян 
здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року 
№ 389 “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”. 

III. Порядок відшкодування витрат 
3.1. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради, як 

Розпорядник коштів, укладає договір із підприємством, яке надає послуги зв’язку для 
відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку або встановлення квартирних 
телефонів. 



3.2. Розрахунок відшкодування коштів за надані послуги зв’язку та встановлення 
квартирних телефонів здійснюється шляхом визначення витрат підприємством за законами, 
відповідно до яких пільговики мають право на пільги.  

3.3. Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до відділу соціального захисту 
населення : 

- до 10 числа місяця, що настає за звітним, на електронних носіях розрахунки щодо 
вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у минулому місяці, згідно з формою 
«2-пільга», затвердженою п.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року 
№ 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (зі 
змінами); 

- до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає відомості про фактично надані 
послуги на паперових носіях; 

- до 5 числа місяця, другого за звітним, складає акти звіряння сум заборгованості по 
наданих послугах зв’язку станом на 1 число місяця, що передує звітному. 

Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства. Розпорядник коштів має 
право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, наданих на відшкодування 
витрат за надані пільги. 

3.4. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради звіряє 
інформацію,  що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 
право на пільги, з інформацією, яка надходить від підприємств,  що надають послуги зв’язку, 
і, у разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості пільговиків або розміру пільг, що 
надаються конкретному пільговику, не провадить  розрахунків, що стосуються виявлених 
розбіжностей, до уточнення цієї інформації. 

3.5. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради сплачує 
підприємству, яке надає послуги зв’язку, кошти за надані пільги після їх надходження на 
зазначені цілі. 
 

 
Начальник відділу  
соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради                                                            Світлана ЖУРАВЕЛЬ                      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконання 
Програми 

Виконавці Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня (грн.) 

Очікуваний 
результат 

1 Виплати компенсації 
фізичним особам, які 
надають соціальні 
послуги 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 

Забезпечення  
виплати 
компенсації 
фізичним 
особам, які 
надають 
соціальні 
послуги на 
непрофесійній 
основі 

2022 рік Відділ 
соціального 
захисту 
населення 
Чупахівської 
селищної 
ради  

Селищний 
бюджет 

 
400000,00 

Посилення уваги 
суспільства до 
потреб осіб, які 
потребують 
постійного 
стороннього 
догляду, 
поліпшення їх 
життєдіяльності та 
підвищення 
соціального 
захисту 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 
Тринадцята сесія 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.12.2021                                                                                     смт Чупахівка 
 
Про затвердження Програми здійснення компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом 
на автобусних маршрутах загального користування у приміському 
сполученні на 2022рік 
 
 Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про автомобільний 
транспорт», заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 
населення  Чупахівської селищної ради Світлани Журавель Чупахівська 
селищна рада  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних 
маршрутах загального користування у приміському сполученні на 2022 рік 
(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестицій. 

 
 

Селищний голова              Олександр КУЖЕЛЬ 



Додаток 
до рішення тринадцятої сесії  
восьмого 
скликанняЧупахівської 
селищної ради 
від 20.12.2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 ЗДІЙСНЕННЯ  КОМПЕНСАЦІЙНИХ  ВИПЛАТ  ЗА  ПІЛЬГОВИЙ   

ПРОЇЗД  ОКРЕМИХ  КАТЕГОРІЙ  ГРОМАДЯН  АВТОМОБІЛЬНИМ  

ТРАНСПОРТОМ  НА  АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ   ЗАГАЛЬНОГО   

КОРИСТУВАННЯ  У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ НА 2022 РІК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. Паспорт 
Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 
автобусних маршрутах загального користування у приміському 

сполученні на 2022 рік  
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми  

Чупахівська селищна рада 

2.  Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення Програми 

Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 27.01.2016 № 25-ОД «Про 
розроблення проекту Обласної програми 
відшкодування вартості  пільгового проїзду 
окремих категорій громадян автомобільним 
транспортом на автобусних маршрутах загального 
користування на 2016 рік» (зі змінами) 

3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради 

4.  Співрозробники 
Програми 

 - 

5. Відповідальний 
виконавець Програми 

Відділ соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради 

6. Учасники Програми Відділ соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради,  фінансовий відділ 
Чупахівської селищної ради, перевізники, які 
надають послуги з перевезення автомобільним  
транспортом  

7. Термін реалізації 
Програми 

2022 рік 

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь в 
реалізації програми 

селищний бюджет Чупахівської селищної ради 

9. Обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних 
для реалізації програми 

7 тис.гривень 



2. Загальні положення 
 

Ця Програма розроблена відділом соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради з урахуванням вимог Бюджетного кодексу 
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
автомобільний транспорт»,розпорядження голови Сумської обласної 
державної адміністрації від 27.01.2016 № 25-ОД «Про розроблення проекту 
Обласної програми відшкодування вартості пільгового  проїзду окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування  
на 2016 рік»(зі змінами). 
 Програмою планується здійснення  компенсаційних виплат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 
автобусних маршрутах загального користування, відповідно до механізму 
Обласної програми. 

3. Мета програми 
Метою програми є: 
- підвищення соціального захисту окремих категорій громадян; 
- забезпечення реалізації прав  окремих категорій громадян на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах в 
Охтирському районі;  

- компенсація витрат перевізників внаслідок перевезення окремих 
категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування у 
приміському сполученні. 

 
4. Очікувані результати від здійснених заходів Програми: 
Реалізація Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні 
на 2022 рікзабезпечить безоплатне перевезення окремих категорій 
пільговиків автомобільним транспортом загального користування та 
залізничним транспортом у приміському сполученні, посилення соціального 
захисту та покращення матеріального становища  зазначених категорій 
громадян. 

 
5. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до 
чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету Чупахівської 
селищної ради. 

6. Організація  виконання Програми 
Організацію виконання Програми здійснює відділ соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради відповідно до Порядку відшкодування 
вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян на автобусних 
маршрутах загального користування у приміському сполученні  в 
Охтирському районі (додаток 3) 
Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК 



 

 

                                                                                                   Додаток 1до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 
 

           тис. грн. 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на 
виконання Програми 

Усього витрат на 
виконання 
Програми  

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

 7,0 

місцеві бюджети, 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Додаток 2до Програми 

 

Заходи  Програми 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Заходи 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

виконавець 

Джерела та 
обсяги 

фінансування,  
тис. гривень 

Очікувані 
результати  
виконання 

заходу 
Місцевий 
бюджет 

Всього 
 

 
2022 р. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Завдання 1. Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в автомобільному та 
залізничному транспорті 
1. Здійснення 

компенсаційних 
виплат за 
пільговий проїзд 
окремих 
категорій 
громадян 
автомобільним 
транспортом на 
автобусних 
маршрутах 
загального 
користування у 
приміському 
сполученні. 

 2022 рік Відділ соціального 
захисту 
населенняЧупахівської 
селищної ради  

7,0 7,0 забезпечення 
безоплатного 
перевезення 
окремих 
категорій 
громадян  
автомобільним 
транспортом 
на автобусних 
маршрутах 
загального 
користування 
у приміському 
сполученні 

   Всього по завданню 1 7,0 7,0  



                                                                                                    Додаток  до Програми 
 

Порядок 
відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян на 

автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні в 
Охтирському районі 

 
Загальні положення 

1. Цей порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат відділом 
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради за пільговий 
проїздокремих категорій громадян, відповідно до переліку (додаток 1),на 
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні в 
Охтирському районі, за рахунок коштів місцевого бюджету Чупахівської селищної 
ради фізичним особам - підприємцям та підприємствам, що здійснюють 
перевезення громадян автомобільним транспортом (далі – Перевізник) згідно з 
укладеними договорами. 

Пільгове перевезення окремих категорій громадян здійснюється  за наявності у 
них посвідчення встановленого зразка, яке дає право на пільговий проїзд. 

2. Компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні 
здійснюється на підставі укладених з Перевізниками договорів: 

- між Перевізником та відділом соціального захисту населення Чупахівської 
селищної ради  на кожен маршрут укладається Договір про державне замовлення 
на соціально значущі послуги автомобільного транспорту (додаток 2);  

- між Перевізником та відділом соціального захисту населення Чупахівської 
селищної ради на кожен маршрут укладається Договірпро відшкодування витрат, 
пов’язаних з наданням послуг по перевезенню пільгової категорії населення району 
в якому вказуються конкретні дні та рейси коли здійснюється пільгове перевезення 
(додаток 3). 

3. Порядок компенсації збитків від пільгового перевезення: 
3.1. Перевізник щомісячно, до 25 числа наступного за звітним місяцем, надає 

до відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради   Розрахунок 
витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням послуг (додаток 2 
доДоговорупро відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг по 
перевезенню пільгової категорії населення району). Перевізник несе юридичну та 
фінансову відповідальність за достовірність розрахунків. 
 3.2.  Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної 
радиотримує від Перевізника Розрахунок витрат на відшкодування збитків, 
пов’язаних з наданням послуг таскладає акт звіряння розрахунків за надані 
пільговикам послуги за  формою «3-пільга». 
 3.3. Виплата компенсації на відшкодування збитків від перевезення окремих 
категорій громадян здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунку відділу 
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради на рахунок 
Перевізникау межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі. 
 

 
 
 



Додаток 1до Порядку відшкодування вартості 
пільгового проїзду окремих категорій громадян на 
автобусних маршрутах загального користування у 
приміському сполученні в Охтирському районі 

 
Перелік пільгових категорій для відшкодування вартості пільгового проїзду 

автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні в 
Охтирському районі 

№ 
п/п 

Перелік категорій 

1. - інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції 
 - учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції 
 - члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції  

2. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» 

 - інваліди війни 
 - учасники бойових дій 

3. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» 

 - батьки загиблого військовослужбовця 
 -інвалід військової служби 

4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 - громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
віднесені до категорії 1 

 - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 
належать до категорії 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2до Порядку відшкодування вартості 
пільгового проїзду окремих категорій громадян на 
автобусних маршрутах загального користування у 
приміському сполученні в Охтирському районі 

 
 

Д О Г О В І Р   
про державне замовлення на соціально значущі послуги 

автомобільного транспорту 
 
 
смтЧупахівка      «____»_________20___   р. 
 
 ЗАМОВНИКвідділ соціального захисту населення Чупахівської селищної 
ради, в особі_________________________________________________ з однієї 
сторони та____________________________________________________, названий  в 
подальшому ПЕРЕВІЗНИК, з іншої сторони, які діють на підставі Закону України 
«Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирським 
автомобільним транспортом, уклали цей  договір про наступне: 
 

І. Предмет договору 
 1.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується перевозити пільгові категорії пасажирів 
на маршрутах приміського сполучення, як державне замовлення на соціальні 
послуги автомобільного транспорту на умовах, передбачених даним договором, а 
ЗАМОВНИК зобов’язується відшкодовувати його витрати на ці послуги за 
рахунок  кошторисних призначень, виділених на ці цілі з місцевого бюджету 
Чупахівської селищної ради. 

ІІ. Зобов’язання сторін 
 2.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується: 

2.1.1. Забезпечувати дотримання законодавчих та інших нормативно-правових 
актів, які регулюють порядок перевезення пасажирів.  

2.1.2. Забезпечити перевезення пільгових категорій пасажирів автомобільним 
транспортом згідно додатку  до даного договору.  

2.1.3. Виконувати розклад руху автобусів з регулярністю не нижче ніж 100% та 
вести облік виконаних рейсів.  

2.1.4. Здійснювати збір виручки відповідно до встановлених тарифів. 
2.1.5. Під час роботи на маршруті забезпечувати виконання водіями автобусів 

розпоряджень адміністрації та диспетчерів автостанцій щодо дотримання безпеки 
руху, безпечного перевезення пасажирів. 

2.1.6. Нести відповідальність за виконання та достовірність фінансово-
господарських показників. 

 2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується: 
2.2.1. Погоджувати маршрути та розклади руху автобусів на приміських 

маршрутах.  
2.2.2. Здійснювати контроль за  рівнем культури обслуговування пасажирів. 
2.2.3. Забезпечувати необхідні умови для стабільної роботи перевізника на 

маршрутах. 



2.2.4. В разі зміни маршрутної мережі ПЕРЕВІЗНИКА розмір відшкодування 
вартості пільгового проїзду пільгових категорій пасажирів може коригуватися в ту 
чи іншу сторону. 

ІІІ. Відповідальність сторін 
          3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов даного договору 
згідно діючого законодавства України. 

 3.2. Спори, які виникли під час дії даного договору, вирішуються згідно норм 
діючого законодавства України. 

IV. Строк дії договору 
 4.1. Договір діє з «____»_________20____ року по «____»_________20____ 
року  
 4.2. Дія договору припиняється: 

- в разі закінчення терміну, на який його було вкладено; 
- за погодженням сторін; 
- за ініціативою ЗАМОВНИКА, або якщо ПЕРЕВІЗНИК порушує  умови 

договору, при цьому ЗАМОВНИК попереджає іншу сторону не менше як за 
один  місяць до моменту розірвання договору; 

- закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення 
пасажирських перевезень; 

- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України. 
4.3. У випадках непередбачених даним договором, сторони керуються 

чинним законодавством. 
4.4. Даний договір складено у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу. 
V. Юридичні адреси сторін 

ЗАМОВНИК: 
Відділ соціального захисту 
населення Чупахівської 
селищної ради 
вул. Воздвиженська, 53,  
смтЧупахівка Охтирського 
району Сумської області 
р/р ______________________ 
в Охтирському УДКСУ  
Сумської області 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 
43541416__________    
____________ 
(підпис)                         (ПІБ) 

 

 ПЕРЕВІЗНИК: 
 
 
 
 
 
 
 
___________    ___________ 
(підпис)                         (ПІБ) 

М П                                                                                                   М П 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  до договору 
                                                                                                від                       № 

 
Перелік маршрутів  

на яких здійснюється пільгове пасажирське перевезення  
 

Перевізник:Шапошник Віктор Михайлович 
 
 

Назва маршруту 
Час відправлення 

Пільгові дні 
АС Охтирка 

З кінцевого 
пункту 

 
Охтирка-
Комарівка 

 
 
 

 
5.45 
12.40 

 
7.00 

14.00 

 
Середа, п’ятниця, 
неділя 

 
Примітка: перелік перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах: 
- інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції 
- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції 
- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 
категорії 1 
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до 
категорії 2 

 
Перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах будуть виконуватися у 
визначені дні у відповідності до кількості  місць. 

 
 

 
ЗАМОВНИК                    ______________               _________________             

                                                                       (підпис)                                            ПІБ 
 

М П 
 
 
 ПЕРЕВІЗНИК                  ______________               _________________             

(підпис)                                          ПІБ 

 
 

М П 

 
 

 
 
 
 
 

 



                                 Додаток 3 
до Порядку відшкодування вартості пільгового 
проїзду окремих категорій громадян на автобусних 
маршрутах загального користування у приміському 
сполученні в Охтирському районі 

 
Д О Г О В І Р   

про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг 
по перевезенню пільгових категорій населення 

Чупахівської селищної ради 
 
смтЧупахівка                            «____»__________20___ р. 
 
ПЕРЕВІЗНИКФізична особа підприємець Шапошник Віктор Михайлович, що діє 
на підставі свідоцтва про державну реєстрацію та Закону України «Про 
автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського  автомобільного 
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів Українивід 
18.02.1997_______________________________________________, з однієї сторони 
та відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради, в особі 
начальника Журавель Світлани Миколаївни, названий в подальшому ПЛАТНИК, з 
другої сторони, разом названі у подальшому СТОРОНИ, уклали цей договір про 
наступне:  
 

І. Предмет договору 
1.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується надавати послуги по перевезенню 

пільгових категорій населення Чупахівської селищної ради (додаток 1) відповідно з 
Договором про державне замовлення на соціально значущі послуги автомобільного 
транспорту від «___» ______________20___ р. №_____,  укладеним між відділом 
соціального захисту населення Чупахівської селищноїради та ПЕРЕВІЗНИКОМ,  
а ПЛАТНИК зобов’язується компенсувати витрати, пов’язані з перевезенням  цих 
категорій громадян. 
 

ІІ. Обов’язки  сторін 
 2.1 ПЕРЕВІЗНИК  зобов’язується: 

2.1.1 Щомісячно, до 25 числа наступного за звітним місяця, надавати  
інформацію про обсяг  наданих послуг  та суми  до відшкодування у формі 
Розрахунку витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг (додаток 
2). 

2.1.2. Нести відповідальність за достовірність фінансових показників. 
 
2.2. ПЛАТНИК  зобов’язується: 
2.2.1. Сплачувати  ПЕРЕВІЗНИКУ розрахункову суму компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян  7000 грн. з місцевого  бюджету 
Чупахівської селищної ради.  

 
ІІІ. Відповідальність сторін 

 3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов даного договору 
згідно діючого законодавства України. 



 3.2. Спори, які виникли під час дії даного договору, вирішуються згідно норм 
діючого законодавства України. 

 
IV. Строк дії договору 

 
 4.1 Дія договору поширюється на період з „____” ______________20___ р. по 
„____” _____________20___ р., а в частині проведення розрахунків – до повного 
погашення. 
 

V. Зміни умов договору та його розірвання 
 5.1. Зміни  умов договору або внесення доповнень  до нього можливі за  
згодою сторін. 
 5.2. Дія договору припиняється: 

- в разі закінчення терміну, на який його було укладено; 
- за погодженням сторін; 
-  за ініціативою ПЛАТНИКА, або якщо ПЕРЕВІЗНИК порушує  умови 
договору, при цьому ПЛАТНИК попереджає іншу сторону не менше як за один  
місяць до моменту розірвання договору; 
- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України. 

 
VІ. Заключні положення 

 6.1. У випадках,  не передбачених даним договором, сторони керуються 
чинним законодавством. 

6.2.  Даний договір складено у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу. 

VІІ. Юридичні адреси сторін 
 

ПЛАТНИК: 
Відділ соціального захисту 
населення Чупахівської селищної 
ради 
вул. Воздвиженська, 53,  
смтЧупахівка Охтирського 
району Сумської області 
р/р ______________________ 
в Охтирському УДКСУ  
Сумської області 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 435414163 
__________    ____________ 
(підпис)                         (ПІБ) 
 

 

 ПЕРЕВІЗНИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________  _______________ 
   (підпис)                         (ПІБ) 
 

 
М П                                                                                   М П 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                      Додаток 1 
                                                                                                    до договору 

від                     № 
 
 

Перелік маршрутів  
на яких здійснюється пільгове пасажирське перевезення  

 
Перевізник: Шапошник Віктор Михайлович  

 
 

Назва маршруту 
Час відправлення 

Пільгові дні 
АС Охтирка 

З кінцевого 
пункту 

 
Охтирка-
Комарівка 

 
 
 

 
5.45 
12.40 

 
7.00 

14.00 

 
Середа, п’ятниця, 
неділя 

 
Примітка: перелік перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах: 

 
- інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції 
- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції 
- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 
категорії 1 
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до 
категорії 2 

 
Перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах будуть виконуватися у 
визначені дні у відповідності до кількості  місць. 

 
 
 
  ПЛАТНИК                              ______________               _________________             

(підпис)                                                       ПІБ 

 
М П 

 
 
 
ПЕРЕВІЗНИК                         ______________               _________________             

                                                                                (підпис)                                                       ПІБ 

 
 
 
 
 



 
                                                                     Додаток 2 

                                                                                                   до договору 
                                                                                      від                 № 

 
 
 

 
______________ ______________________________________________ 

(назва підприємства, організації-постачальнка послуг) 

                                                                                    Код ЄДРПОУ______________________ 

 

РОЗРАХУНОК 

витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг 
за ________________місяць 20 ___ р. 

 
 

№  
з/п Категорія пільговика Маршрут Загальна кількість осіб, що 

отримують пільги 
Нараховано 

грн. 
1.  2.  3.  4.  5.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Х Разом Х   
 Керівник 

підприємства 
  

  (підпис, прізвище, ім′я, по батькові)  
М.П.    
    
 Головний бухгалтер (підпис, прізвище, ім′я, по батькові)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                             смт  Чупахівка 
 
Про затвердження  Програми призначення 
і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги з догляду 
на непрофесійній основі, на 2022 рік 
 
 
            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,відповідно Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням 
положень Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 
«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 
послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки матеріального 
становища незахищених категорій громадян, заслухавши інформацію начальника 
відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради С.Журавель, 
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік                       
(додаток 1).  
2. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради в межах фінансових 
можливостей передбачати кошти для реалізації даної Програми. 
3. Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради забезпечити 
виконання Програми. 
4. 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 тринадцятої сесії 
восьмого скликання Чупахівської 
селищної ради 
 від20.12.2021р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Програма 
призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, 
які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі на 2022 рік 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        смт Чупахівка 2022 
 
 
 



 
1. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Відділ соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради  

2 Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
виконавчої влади про 
розробку Програми 

Закон України «Про соціальні послуги», 
постанова Кабінету Міністрів України від 
23.09.2020 року № 859 «Деякі питання 
призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній 
основі» 

3 Розробник програми Відділ соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради  

4 Відповідальний 
виконавець 

Відділ соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради 

5 Учасники програми Чупахівська селищна рада, відділ 
соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради 

6 Термін реалізації 
програми 

2022 рік 

7 Перелік бюджетів, що 
беруть участь у 
виконанні Програми 

Селищний бюджет 

 
2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Дана Програма розроблена відповідно до Закону України «Про соціальні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі 
питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», Методики обчислення 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, 
затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 р. 
№419 

 Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку 
України, складні явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність 
посилення соціального захисту, перш за все, осіб з інвалідністю, людей похилого 
віку, дітей з інвалідністю.  
 З кожним роком як в цілому по Україні, так і безпосередньо в громаді  
збільшується кількість людей, які потребують постійної сторонньої допомоги. Ця 
необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які спричиняють 
інвалідність, втратою людиною працездатності та можливості до 
самообслуговування.  
 Серед загальної кількості осіб з інвалідністю та інших категорій громадян 
багато тих, хто, за висновком медичної комісії, потребують постійного стороннього 
догляду. Крім того, погіршується стан здоров’я та здатність до самообслуговування 
людей похилого віку. 
 Актуальність цієї Програми обумовлена необхідністю покращення умов 
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, завдяки яким особи 



з інвалідністю, особи похилого віку  матимуть змогу вести повноцінний спосіб 
життя відповідно до своїх індивідуальних потреб, через отримання догляду й 
сторонньої допомоги.  
 Програма призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2022 рік, дасть змогу 
посилити соціальний захист людей, які потребують сторонньої допомоги, 
сприятиме покращенню умов їх проживання, врахуванню індивідуальних життєвих 
потреб людей, що потрапили у складні життєві обставини і потребують соціальних 
послуг та забезпечення безпеки та якості їх життя.  
 
3.Визначення мети Програми 
Метою програми є суттєве підвищення ефективності  вирішення питання щодо 
поліпшення життєдіяльності осіб, нездатних до самообслуговування, які 
потребують стороннього догляду. Вжиття передбачених цією Програмою заходів 
дозволить зменшити соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальне 
становище найбільш незахищених жителів громади. 
4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів                     та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 Основними засобами та шляхами розв’язання окресленої проблеми є 
призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги в обсягах, визначених рішенням селищної ради у відповідності з вимогами 
діючого законодавства. 
        Джерелом фінансування Програми є кошти, передбачені в селищному бюджеті 
на даний напрямок. 
 
 

Ресурсне забезпечення Програми 
гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучати на виконання 
Програми 

Термін 
виконання 

Усього витрат на 
виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, 2022 400000,00 
У тому числі: 
селищний бюджет 

2022 400000,00 

 
 
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Основними завданнями Програми є: 
1)виявлення осіб, які потребують стороннього догляду (особи з інвалідністю І 
групи, діти з інвалідністю, громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями, 
невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно 
пересуватися та самообслуговуватися); 
2)проведення обстеження умов проживання осіб, які звертаються за призначенням 
щомісячної допомоги; 
3)забезпечення проведення щомісячної виплати призначеної допомоги; 
4)припинення виплати у випадках, передбачених пунктом 11 Порядку подання та 
прийому документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 
надають послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого Постановою 



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». 

Для виконання вищевказаних завдань необхідно  реалізувати наступні заходи: 
1)забезпечити облік даної категорії громадян; 
2)забезпечити контроль щодо своєчасного надання документів. 

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі на території  Чупахівської селищної ради визначені в додатку 
1 до Програми. 

Очікуваними результатами виконання Програми посилення уваги суспільства 
до потреб осіб, які потребують постійного стороннього догляду, поліпшення їх 
життєдіяльності та підвищення соціального захисту. 

6.Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програмивиплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2022 рік наведені у додатку 
1 до Програми. 
 
7.Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координацію та контроль за ходом виконання  Програми здійснює Чупахівська 
селищна рада. 
 
Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до Програми  призначення 
і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги з догляду 
на непрофесійній основі, на 2022 рік 
 

ПОРЯДОК 
подання та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 
на непрофесійній основі на території  Чупахівської селищної ради 

1.Компенсаціяза догляд (далі - компенсація) призначається фізичній особі, яка надає 
соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній 
основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі - 
фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею 
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі - соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі) та є: 

особами з інвалідністю I групи; 

дітьми з інвалідністю; 

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно 
пересуватися та самообслуговуватися; 

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 
дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної 
допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на 
одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій 
дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2018 р. № 1161 

2.Компенсація не призначається: 

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, якщо такі особи отримують: 

соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду; 

виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб”, “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи); 

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд 
відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”; 

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження 
підприємницької діяльності на професійній основі. 

3. Компенсація призначається рішенням Чупахівської селищної ради та виплачується 
відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної ради за місцем проживання / 
перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 



4.Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України “Про соціальні послуги” 
обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, 
установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка 
надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про 
згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від 
кількості осіб, за якими вона доглядає. 

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, 
обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів 
сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419. 

5.До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються 
чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою 
здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із 
зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання 
за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий 
період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; жінка та 
чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю.При цьому діти, які 
навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають 
власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця 
перебування. До складу сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, що звертається за 
призначенням компенсації, не включаються особи, які перебувають на повному державному 
утриманні, та непрацездатні особи. 

6. Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються до 
уповноваженого органу заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній 
основі та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені в пункті 7 цього 
Порядку. 

Особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається 
заява про згоду отримувати соціальні послуги. 

Якщо заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі подає 
законний представник особи, яка потребує надання таких послуг, заява про згоду отримувати 
соціальні послуги не подається. 

Під час подання заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній 
основі та про згоду отримувати соціальні послуги пред’являється паспорт громадянина України 
або інший документ, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення 
біженця/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - для іноземця та особи без 
громадянства). 

Форми заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про 
згоду отримувати соціальні послуги затверджуються Мінсоцполітики. 

Також заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про 
згоду отримувати соціальні послуги можуть прийматися центром надання адміністративних 
послуг за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі. 

Заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду 
отримувати соціальні послуги в електронній формі можуть подаватися через Єдиний державний 
вебпортал електронних послуг. 



Якщо заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про 
згоду отримувати соціальні послуги подаються в електронній формі, відомості про прізвище, 
власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надає соціальні послуги, 
особи/законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на 
непрофесійній основі, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової 
картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до 
паспорта громадянина України, а також дані паспорта громадянина України або іншого 
документа, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення 
біженця/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - для іноземця та особи без 
громадянства), отримуються із кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронного 
підпису. 

Центр надання адміністративних послуг, який приймає заяви про згоду надавати соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги з 
необхідними документами, реєструє такі заяви і не пізніше ніж наступного робочого дня 
засобами телекомунікаційного, зокрема електронного, зв’язку надсилає сформовану особову 
справу фізичної особи, яка надає соціальні послуги (у тому числі електронну), відділу 
соціального захисту населення. 

7. Призначення компенсації здійснюється рішенням чергової сесії Чупахівської селищної 
ради з місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів: 

1) у паперовій формі: 

заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; 

заяви про згоду отримувати соціальні послуги; 

копії свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду 
на непрофесійній основі); 

декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи 
кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається 
інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги; 

копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з 
інвалідністю); 

висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого 
віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ; 

висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих 
осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та 
самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ; 

копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, 
затвердженою МОЗ; 

довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку 
вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина 
отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що 
видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за 
формою, встановленими МОЗ; 

копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, 
якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та 
осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); 



копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або 
піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для 
опікунів або піклувальників). 

Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу або 
центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяви про згоду надавати соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги; 

акта проведення обстеження сімї, за формою, затвердженою рішенням виконкому 
чупахівської селищної ради від 25.11.2021 р.; 

довідки з ДПА про доходи надавача послуг та членів його сім’ї за шість місяців, що 
передують місяцю звернення. 

2) в електронній формі: 

заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; 

заяви про згоду отримувати соціальні послуги; 

декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи 
кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається 
інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та відомості про членів її 
сім’ї (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), сімейний стан, число, місяць і рік 
народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що 
підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), 
документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків 
(картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника 
податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта 
громадянина України; 

відомостей про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, 
власне ім’я та по батькові (за наявності) дитини, прізвище, власне ім’я та по батькові (за 
наявності) батьків); 

сканованих копій документів, зазначених в абзацах шостому - дванадцятому підпункту 1 
цього пункту, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг. 

Якщо в державних електронних інформаційних ресурсах наявні необхідні відомості, 
відповідні документи/копії не подаються. Зазначені відомості, необхідні для призначення 
компенсації, отримуються органом, що приймає рішення про призначення компенсації: 

через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; 

через інформаційні системи або бази даних; 

шляхом надіслання запитів до власників (розпорядників) зазначених відомостей. 

На заяви та відомості, що подаються в електронній формі, накладаються електронні підписи, 
які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів фізичної особи, яка надає 
соціальні послуги, та особи/законного представника особи, яка потребує надання соціальних 
послуг. 

Уповноважений орган перевіряє подані/надіслані фізичною особою, яка надає соціальні 
послуги, документи/відомості, зазначає кількість прийнятих документів, порядковий номер 
заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних документів, які необхідно подати, і дату, до якої такі 
документи повинно бути подано. 

Повідомлення про прийняття заяви з пакетом документів видається особисто фізичній особі, 
яка надає соціальні послуги, під час їх подання або надсилається протягом одного робочого дня з 
дати подання заяви на поштову адресу або адресу електронної пошти такої особи. 

Якщо заява з пакетом документів надсилається поштою, днем подання заяви вважається дата 
відправлення, зазначена на календарному штемпелі. 



Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, уповноважений орган протягом трьох 
робочих днів із дати отримання заяви надсилає на поштову адресу або адресу електронної пошти 
фізичної особи, яка надає соціальні послуги, повідомлення про те, що документи потрібно 
подати. Якщо документи подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання 
повідомлення, днем подання заяви вважається день її прийняття уповноваженим органом або 
відправлення поштою. 

8. Під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї уповноважені органи, що 
призначають компенсацію, користуються всіма офіційними джерелами, які містять інформацію 
про доходи громадян, зокрема інформацією Державного реєстру фізичних осіб - платників 
податків. 

Для нарахування компенсації можуть використовуватися відомості про доходи (списки, 
довідки, дані на технічних носіях інформації, інші дані, отримані від органів соціального захисту 
населення, органів Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, інших підприємств, установ, 
організацій). 

Уповноважені органи мають право робити запити та у строк до п’яти календарних днів із 
дати надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від ДПС, інших органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки 
достовірності даних, отриманих від фізичних осіб, які надають соціальні послуги та звертаються 
за призначенням компенсації. 

Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів) використовуються відомості ДПС 
із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому 
Мінсоцполітики та Мінфіном. 

Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація 
з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, 
встановленому Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України. 

Для підтвердження даних про смерть фізичної особи, яка надавала соціальні послуги, або 
особи, якій надавалися соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, використовуються 
відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до 
Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними 
ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством. 

9. Якщо фізична особа надає соціальні послуги з догляду за місцем проживання / 
перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, але має 
інше зареєстроване місце проживання, уповноважений орган на підставі даних, отриманих в 
електронній формі шляхом автоматизованого доступу/обміну, перевіряє відомості щодо 
неотримання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, компенсації за зареєстрованим 
місцем проживання. 

10. Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця. 

Якщо у довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, медичному 
висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, висновку лікарської комісії медичного 
закладу щодо потреби в догляді, довідці про захворювання дитини на тяжке перинатальне 
ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, 
онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний 
розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV 
ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, зазначено строк, компенсація призначається на такий строк, але не більше 
ніж на 12 місяців. 

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення особою з інвалідністю I 
групи чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи, дитиною з інвалідністю або 
дитиною, яка хворіє на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду 



розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, 
дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала 
тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, огляду лікарсько-
консультаційними комісіями. У разі повторного визнання особи особою з інвалідністю I групи, 
дитиною з інвалідністю або дитиною, яка хворіє на тяжке перинатальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, 
онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, 
дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, виплата компенсації поновлюється відповідно до заяви про згоду надавати соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі з дня її зупинення, але не більше ніж за один місяць. 

10-

1. Для продовження виплати компенсації на наступний строк подаються заява про згоду 
надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, декларація про доходи та 
майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї), документи, 
зазначені в абзацах шостому - дванадцятому підпункту 1 пункту 7 цього Порядку, крім копії 
довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, висновку лікарської комісії 
медичного закладу щодо потреби в догляді, якщо їх видано безстроково або строк не зазначено. 

11. Виплата компенсації припиняється в разі: 

1) зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду 
на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги; 

2) смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; 

3) смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги; 

4) отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, 
соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої 
особи на повному державному утриманні; 

5) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 
календарних днів. 

До 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні перебування фізичної 
особи, яка надає соціальні послуги, разом з особою, яка потребує надання соціальних послуг, на 
лікуванні за кордоном, що підтверджується відповідними документами. 

Порядок надання відомостей стосовно фізичних осіб, які надають соціальні послуги, про 
перетин державного кордону або перебування за межами України в період отримання 
компенсації визначається законодавством; 

6) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або 
санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів. 

У разі виникнення обставин, визначених у підпунктах 1, 4-6 цього пункту, внаслідок яких 
припиняється надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі, фізична особа, яка 
надає соціальні послуги, особа/законний представник особи, якій надаються соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі, зобов’язані в десятиденний строк письмово повідомити про 
припинення надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі уповноваженому 
органу, що здійснює виплату компенсації. Її виплата припиняється з місяця, наступного за 
місяцем, у якому сталися зміни. 

13. У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму на 1 січня відповідного року 
компенсація перераховується без звернення фізичної особи, яка надає соціальні послуги. 
Уповноважені органи проводять перерахунок раніше призначеної компенсації з місяця 
встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. 

14. Компенсація призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня 
звернення подано всі необхідні документи. 



Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні приймається рішенням 
чергової сесії Чупахівської селищної ради, зазначених у пункті 7 цього Порядку, і наступного дня 
після його прийняття надсилається фізичній особі, яка надає соціальні послуги. 

Для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються соціальні послуги 
з догляду на непрофесійній основі, та догляду за нею складається акт про проведення обстеження 
сім’ї, 

15. Компенсація виплачується щомісяця після ріення сі=есії Чупахівської селищної тради 
шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку, зазначений у заяві фізичної особи, 
яка надає соціальні послуги, або через АТ “Укрпошта”. 

16. Суми компенсації, не отримані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, 
виплачуються за минулий період, але не більш як за 12 місяців, що передують місяцю звернення 
за їх отриманням. 

Суми компенсації, не отримані фізичною особою, яка надає соціальні послуги, з вини 
уповноваженого органу, який їх призначає та виплачує, виплачуються за минулий період без 
обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий період проводиться з 
урахуванням прожиткового мінімуму, затвердженого на момент виплати. 

Суми компенсації, що нараховані фізичній особі, яка надає соціальні послуги, та залишилися 
недоотриманими у зв’язку з її смертю, виплачуються за весь період по місяць (включно), в якому 
сталися зміни, членам її сім’ї, у разі їх відсутності входять до складу спадщини. 

17. Рішення про відмову у призначенні компенсації може бути оскаржено у визначеному 
законодавством порядку. 

18. На кожну фізичну особу, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію, 
формується особова справа, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення 
компенсації. 

В особовому рахунку, що заповнюється на підставі документів особової справи, фіксуються 
відомості про виплату компенсації. 

19. Суми компенсації, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку фізичної особи, яка 
надає соціальні послуги, через подання документів із завідомо неправдивими відомостями, 
неподання відомостей про зміни у складі сім’ї, приховування обставин, які впливають на 
призначення і виплату компенсації тощо, стягуються відповідно до законодавства. 

Відрахування надміру виплаченої суми компенсації на підставі рішень відповідних 
уповноважених органів проводиться у щомісячному розмірі не більш як 20 відсотків суми 
виплачуваної компенсації. 

Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, не повернула добровільно надміру 
виплачені їй суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви уповноваженого 
органу, що призначив компенсацію. 

20. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради органи, здійснює 
контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами, які надають соціальні послуги. 

21. Компенсація може бути призначена лише в межах коштів, які заплановані  Програмою 
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі на 2022 рік, яка затверджена  рішенням ради. 
 
       Поставлення на облік фізичної особи, як такої, яка надає соціальні послуги, можливе до 
затвердження Прогамита затвердження суми коштів, які необхідні для її виконання.У разі 
наявності коштів, особа ставиться на облік.  
 
 
Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК 

 



 

                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                                             смт  Чупахівка 
 

Про призначення і 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 тринадцятої сесії      

                                                           восьмого скликання 
                                                                                     Чупахівської селищної ради 

                                                         20 грудня 2021 р. 
 

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі в 2021 році 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 
з/п 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
 

Період нарахувань Щомісячна 
сума виплат 

в 2021р.,  
грн. 

початок кінець 

1 Крюкова 
ОленаМиколаївна 

17.11.2021 10.11.2021 137,58 

2 Довгопол Валентина 
Михайлівна 

17.11.2021  09.11.2022 1070,99 

3 Радько Іван 
Миколайович 

20.11.2021  09.11.2022 869,72 

4 Максакова Наталія 
Федорівна 

19.11.2021  09.11.2022 2189,00 

5 Загребельний Микола 
Іванович 

23.11.2021  18.11.2022 2189,00 

6 Красноусова 
Валентина Анатоліївна 

04.12.2021  25.11.2022 869,72 

7 Парфілов Володимир 
Васильович 

23.11.2021 18.11.2022 
 

907,33 



                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.12.2021                                                                                             смт  Чупахівка 
 

Про скасування рішення  
сьомої сесії восьмого скликання  
від 27.04.2021 року  
«Про надання соціальних послуг 
комунальною установою 
«Центр надання соціальних послуг  
Чупахівської селищної ради» 
за рахунок бюджетних коштів» 
 
           Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,відповідно Закону України «Про соціальні послуги», заслухавши 
інформацію начальника відділу соціального захисту населення Чупахівської 
селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада  ВИРІШИЛА: 
1.Скасувати рішення сьомої сесії восьмого скликання від 27.04.2021 року «Про 
надання соціальних послугкомунальною установою «Центр надання соціальних 
послуг Чупахівської селищної ради»за рахунок бюджетних коштів» з 01.01.2022 
року. 
 
1.Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу 
соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлану Журавель. 
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 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                             смт  Чупахівка 
 
Про внесення змін до рішення   
п'ятої  сесії восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради  
від 28.12.2020 року 
«Про створення Служби у справах дітей 
  Чупахівської  селищної ради» 
 
            Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» на підставі Постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у 
справах дітей», керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 
громадських формувань», Чупахівська селищна рада   ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до рішення  п'ятої  сесії восьмого скликання від 28.12.2020 «Про 
створення Служби у справах дітей  Чупахівської  селищної ради» , а саме: 

 пункт 1 викласти  в новій редакції 

 Створити Службу у справах дітей  Чупахівської селищної ради  як юридичну 
особу публічного права. 

 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 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                             смт  Чупахівка 
Про внесення змін до рішення   
дев'ятої  сесії восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради  
від 13.07.2021 року «Про внесення змін до рішення   
п’ятої   сесії восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради  
від 28.12.2020 року» 
 
      Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» на підставі Постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у 
справах дітей», керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 
громадських формувань», Чупахівська селищна рада   ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в Положення про службу у справах дітей Чупахівської  
селищної ради та затвердити його в новій редакції(додається). 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 
до рішення тринадцятої сесії  
восьмого скликання  
Чупахівської селищної ради  
від  20 грудня 2021 року 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про службу у справах дітей  

Чупахівської  селищної ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Служба у справах дітей   Чупахівської  селищної ради (далі – 

служба) є структурним підрозділом Чупахівської селищної ради,утворюється 
селищною радою і в межах відповідної адміністративно – територіальної одиниці 
забезпечує виконання покладених на неї завдань. 

1.2. Служба є підзвітною, підконтрольною селищній раді та 
підпорядкована виконавчому комітету Чупахівської селищної ради  та 
Чупахівському   селищному голові. 

 
1.3. Служба має право юридичної особи та в межах, визначених 

законодавством України, приймає самостійні рішення, які оформляються актами та 
наказами за підписом керівника служби.  
 

1.4 Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами 
України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, наказами начальника служби у 
справах дітей обласної державної адміністрації, рішеннями сільської, селищної 
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського, селищного голови, 
іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 

1.5 Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

1.6 Скорочена назва: ССД Чупахівської селищної ради. 
1.7 Юридична адреса служби у справах дітей  Чупахівської селищної 

ради : 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка, вул. 
Воздвиженська, буд.53 

 
             

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ 

 
2.1. Основними завданнями та повноваженнями служби є:  
 
2.1.1. Реалізація на території  Чупахівської  селищної ради  державної 

політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; визначення пріоритетних 
напрямів поліпшення становища дітей у територіальній громаді, їх соціального 
захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку.  

 
2.1.2. Розроблення і проведення самостійно або разом з виконавчими 

органами  селищної ради, відповідними органами виконавчої влади, 
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими 
об’єднаннями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 

 
2.1.3. Організація і проведення разом з виконавчими органами  селищної 

ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо 



соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу 
бездоглядність і безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень. 

 
2.1.4. Координація діяльності виконавчих органів селищної ради, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих 
на території Чупахівської територіальної громади, у розв’язанні питань соціального 
захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, надання їм у межах компетенції практичної, методичної та 
консультаційної допомоги в цій сфері. 

 
2.1.5. Розроблення та подання пропозицій до проєктів місцевих, обласних 

програм, планів і прогнозів щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і 
законних інтересів дітей, у тому числі в частині бюджетних асигнувань на 
виконання відповідних програм і проведення заходів щодо реалізації державної 
політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та 
безпритульності, а також на утримання підпорядкованих службі закладів 
соціального захисту для дітей. 

 
2.1.6. Ведення державної статистики щодо дітей; організація та проведення 

разом з виконавчими органами  селищної ради, науковими установами досліджень 
у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; підготовка інформаційно-
аналітичних і статистичних матеріалів про причини та умови вчинення дітьми 
правопорушень; вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціального 
захисту дітей, дотримання їхніх прав та інтересів; підготовка та подання в 
установленому порядку статистичної звітності. 

 
2.1.7.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що 

належать до компетенції служби, зокрема, через засоби масової інформації. 
 
2.1.8. Надання організаційної і методичної допомоги притулкам для дітей, 

центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, центрам соціальної підтримки 
дітей та сімей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячим містечкам), що 
розташовані на території  селищної ради  та / або в яких отримують соціальні 
послуги діти, які проживають у територіальній громаді або походять з неї, 
здійснення в межах компетенції безпосереднього контролю за діяльністю таких 
закладів.  

 
2.1.9. Вжиття заходів із виявлення дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування; у разі 
необхідності забезпечення їх тимчасового влаштування, надання необхідної 
допомоги з урахуванням їхніх потреб. 

 
2.1.10.  Забезпечення безпеки дітей, стосовно яких надійшла інформація про 

жорстоке поводження з ними або загрозу їхньому життю чи здоров’ю, шляхом: 
невідкладного проведення оцінки рівня безпеки дитини спільно з 

уповноваженим підрозділом територіального органу Національної поліції, який діє 
у межах своїх повноважень, фахівцем із соціальної роботи або іншим надавачем 



соціальних послуг, представником закладу охорони здоров’я, у разі необхідності із 
залученням інших фахівців; 

вжиття в разі необхідності заходів щодо організації надання дитині 
необхідної медичної допомоги, її тимчасового влаштування; 

підготовка клопотання до органу опіки та піклування про невідкладне 
відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, у разі підтвердження факту 
загрози її життю та здоров’ю; 

2.1.11. Підготовка за участю виконавчих органів селищної ради документів 
для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення, відібрання 
дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав. 

 

2.1.12. Підготовка документів та проєктів рішень органу опіки та піклування 
для реєстрації народження підкинутих, знайдених дітей, дітей, покинутих у 
пологових будинках, інших закладах охорони здоров’я, дітей, мати яких померла 
чи місце проживання матері яких встановити неможливо, подання таких 
документів та рішень органам реєстрації актів цивільного стану. 

 

2.1.13. Підготовка висновків про доцільність (недоцільність) повернення 
дитини, щодо якої було прийняте рішення про тимчасове влаштування, до батьків 
або інших законних представників. 

 

2.1.14.  Збір документів, необхідних для надання дитині статусу дитини-
сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підготовка проєктів відповідних 
рішень органу опіки та піклування. 

 

2.1.15.  Вжиття заходів щодо повернення в Україну дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які є громадянами України та походять із  Чупахівської 
територіальної громади. 

 

2.1.16. Ведення обліків дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, включаючи дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів, дітей, які залишились без батьківського піклування, включаючи дітей, 
розлучених із сім’єю, дітей, які є іноземцями або особами без громадянства та 
виявили бажання особисто чи через інших осіб набути статусу біженця або особи, 
яка потребує додаткового захисту (далі – діти, розлучені із сім’єю), дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за 
умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; потенційних 
опікунів, піклувальників; нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

 

2.1.17. Участь у межах компетенції у судовому розгляді за участю 
неповнолітнього обвинуваченого з метою забезпечення прав та найкращих 
інтересів дітей. 

 

2.1.18. Забезпечення в межах компетенції ведення єдиного електронного 
банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і сімей 
потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-
вихователів (за винятком ведення цього банку в частині інформації про  
потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які можуть бути 
усиновлені, та кандидатів в усиновлювачі). 

 



2.1.19. Вжиття вичерпних заходів для влаштування дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України з дотриманням 
пріоритету сімейного виховання, забезпечення дотримання вимог законодавства 
щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, у тому числі: 

надання потенційним опікунам, піклувальникам інформації про дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в службі на обліку 
дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування;  

обстеження житлово-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників;  
участь у заходах, пов’язаних із вибуттям дітей із закладів різних типів, форм 

власності та підпорядкування, в яких вони перебували цілодобово, та 
влаштуванням у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, у дитячі будинки 
сімейного типу, прийомні сім’ї;  

збір та подання до служби у справах дітей Охтирської  районної державної 
адміністрації документів, які підтверджують наявність правових підстав для 
усиновлення дітей, а також документів, необхідних для влаштування дітей до 
прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу; 

консультування громадян, які виявили бажання усиновити дитину, 
обстеження умов їхнього проживання, організація знайомства дитини з 
кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, встановлення 
контакту;  

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про встановлення 
опіки та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 
піклування. 

 

2.1.20. Здійснення у межах компетенції контролю за дотриманням 
законодавства з питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними 
правопорушень, у тому числі щодо умов утримання і виховання: 

дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, 
форм власності та підпорядкування, у тому числі до спеціальних виховних установ;  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, 
піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях; 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ях 
патронатних вихователів; 

 

2.1.21. Підготовка висновків та звітів про стан виховання, утримання і 
розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих 
будинках сімейного типу, усиновлених дітей. 

 

2.1.22.  Розгляд звернень власників підприємств, установ або організацій усіх 
форм власності щодо звільнення працівників віком до 18 років та надання 
відповідних письмових дозволів. 

 

2.1.23. Проведення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей, у тому 
числі: 

розроблення та проведення заходів щодо захисту прав і законних інтересів 
дітей, які постраждали від домашнього насильства, та дітей, які вчинили домашнє 
насильство у будь-якій формі; 



прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей 
та за участю дітей, у тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 
насильству стосовно дітей; 

інформування дітей, які постраждали від домашнього насильства, їхніх 
батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а 
також дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі, їхніх батьків, 
інших законних представників про права дітей, заходи, у яких вони можуть взяти 
участь, та послуги, якими вони можуть скористатися; 

проведення з батьками, іншими законними представниками дітей 
профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за 
участю дітей, у тому числі із залученням у разі необхідності інших суб’єктів 
соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю в межах їхньої компетенції; 

порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування питань про притягнення до відповідальності згідно із законом 
посадових осіб за невиконання або неналежне виконання ними обов’язків у разі 
виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від 
домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій 
формі; 

взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 Закону України „ Про 
запобігання та протидію домашньому насильству ”. 

 

2.1.24. Забезпечення соціального захисту дітей, які постраждали від торгівлі 
людьми, у тому числі інформування про таких дітей територіального органу 
Національної поліції, структурного підрозділу Охтирської державної адміністрації, 
відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, для проведення відповідних заходів згідно із 
законодавством. 

 

2.1.25. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей, в тому числі 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема: 

ведення обліку нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування; 

складання опису майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, за місцем знаходження такого майна;  

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування за місцем 
знаходження майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, про 
встановлення опіки над майном; призначення особи, яка буде представляти 
інтереси дітей вказаної категорії на час здійснення права на спадкування; 
укладення договору оренди житла, яке належить дитині-сироті та дитині, 
позбавленій батьківського піклування, на праві власності; погодження зняття з 
реєстрації дітей вказаної категорії; 

вжиття заходів щодо передання житла, яке належить на праві користування 
дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, у власність дитини;  

подання органу опіки та піклування необхідних документів для взяття 
дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, після досягнення 
нею 16-річного віку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
і на соціальний квартирний облік у разі наявності правових підстав для цього; 



забезпечення контролю за виконанням рішень Чупахівської  селищної ради та 
її  виконавчих органів щодо захисту житлових та майнових прав дітей. 

 

2.1.26. Забезпечення захисту прав дітей при вчиненні правочинів стосовно 
нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким вони 
мають, шляхом: 

надання консультацій фізичним особам з питань підготовки необхідних 
документів щодо вчинення відповідних правочинів; 

перевірка документів, поданих на вчинення правочинів щодо нерухомого 
майна дитини, з’ясування наявності / відсутності обставин, що можуть бути 
підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення таких правочинів; 

підготовка проєктів рішень органів опіки та піклування про надання (відмову 
в наданні) дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право 
власності на яке або право користування яким має дитина; 

подання  селищному голові клопотання про необхідність звернення до суду з 
метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо батьки, опікуни / 
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі не виконують рішення 
виконавчого органу  селищної ради; 

підготовка для подання до суду письмових висновків органу опіки та 
піклування щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, 
визнання такою, що втратила право користування житловим приміщенням, 
управління батьками майном дитини. 

 

2.1.27.  Збір матеріалів, підготовка письмових висновків органів опіки та 
піклування для подання до суду або проєктів рішень органу опіки та піклування 
щодо розв’язання спорів між батьками стосовно прізвища, імені, місця проживання 
дитини, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї. 

 

2.1.28. Підготовка висновків та проєктів рішень органу опіки та піклування 
про підтвердження місця проживання дітей для їх тимчасового виїзду за межі 
України. 

 

2.1.29. Підготовка для подання до суду висновків органу опіки та піклування 
щодо позбавлення та поновлення батьківських прав; побачення з дитиною матері, 
батька, які позбавлені батьківських прав; відібрання дитини від особи, яка тримає її 
у себе не на підставі закону або рішення суду; з інших питань, що стосуються прав 
дитини, які вирішуються із залученням або за ініціативою виконавчого органу  
селищної ради як органу опіки та піклування. 

 

2.1.30. Складання протоколів про адміністративні правопорушення 
відповідно до частин п’ятої, шостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки 
та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з 
нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини) та статті 18850 (невиконання 
законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування) Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 

 

2.1.31. Розгляд питань, пов’язаних із доцільністю відрахування неповнолітніх 
здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти першого року 
навчання, здобувачів фахової передвищої та вищої освіти першого року навчання 
(далі – здобувач освіти), що передбачає: 

отримання від закладу професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої або вищої освіти повідомлення, у тому числі в електронній формі та за 



допомогою телефонного зв’язку, про заплановане відрахування неповнолітнього 
здобувача освіти із зазначенням підстав для такого відрахування за один місяць до 
прийняття відповідного рішення; 

вивчення у взаємодії із законними представниками неповнолітнього 
здобувача освіти (протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення) 
підстав запланованого відрахування на предмет їх відповідності законодавству у 
сфері захисту прав дітей; встановлення причин відрахування, визначення 
доцільності та можливості їх усунення; 

у разі встановлення факту невідповідності підстав запланованого 
відрахування неповнолітнього здобувача освіти законодавству у сфері захисту прав 
дітей подання закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або 
вищої освіти аргументованого заперечення щодо такого відрахування. 

 

2.1.32. Сприяння в межах компетенції поверненню дітей-іноземців, 
виявлених на території  селищної ради, до місць їхнього постійного проживання та 
забезпечення їх соціального захисту до моменту повернення. 

 

2.1.33. Представництво від імені органу опіки та піклування інтересів дітей, 
розлучених із сім’єю, виявлених на території  селищної ради. 

 

2.1.34. Здійснення контролю за цільовим використанням аліментів. 
 

2.1.35.  Забезпечення організації діяльності Комісії з питань захисту прав 
дитини. 

 

2.1.36. Розгляд в установленому порядку звернень громадян, зокрема 
звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, іншими законними 
представниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми 
правами. 

 

2.1.37. Виконання інших функцій, покладених на службу відповідно до 
законодавства. 

 
ІІІ. ПРАВА СЛУЖБИ 

 
 

3. Служба має право:  
 

3.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є 
обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форми власності, посадовими особами, фізичними особами. 

 
3.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих 
службою рішень. 

 

3.3. Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, 
що належать до компетенції служби; від місцевих органів державної статистики – 
статистичні дані, необхідні для виконання визначених для неї завдань. 

 



3.4. Звертатися щодо фактів порушення прав та інтересів дітей до місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності в разі виявлення таких фактів. 

 

3.5. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 
установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, 
стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання, а також у 
разі необхідності – умови роботи працівників віком до 18 років на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форми власності; 

 

3.6. Представляти в разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх взаємодії з 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, 
брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їхніх прав та інтересів. 

 

3.7. Запрошувати для бесіди батьків, інших законних представників дітей, 
посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення 
прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати 
заходів щодо усунення причин. 

 

3.8. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових 
осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою, Нацсоцслужбою. 

 

3.9. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом 
фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних 
інтересів дітей. 

 

3.10. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими 
установами, громадськими об’єднаннями і благодійними організаціями з питань, 
які належать до компетенції служби. 

 

3.11.Сскликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 
питань, що належать до компетенції служби. 

 
3.12. Проводити особистий прийом дітей, а також їхніх батьків, інших 

законних представників, розглядати їхні звернення з питань, що належать до 
компетенції служби. 

 

3.13. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів 
соціального захисту дітей. 

 

3.14. Відвідувати дітей, які перебувають в службі на обліку дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, навчання і 
роботи; вживати заходів щодо соціального захисту дітей. 

 

3.15. Проводити інспекційні відвідування одержувачів аліментів із метою 
контролю за цільовим витрачанням аліментів. 
 

 
 

ІV.ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ СЛУЖБИ 
 

4.1. Служба під час виконання визначених для неї завдань взаємодіє з 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 



старостами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 
власності, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та фізичними 
особами.  

 

4.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 
посади згідно з розпорядженням  Чупахівського селищного голови з дотриманням 
вимог Законів України „ Про службу в органах місцевого самоврядування ” та „ 
Про місцеве самоврядування в Україні ”.  

 

4.3. Начальник служби може мати заступників, які за його поданням 
призначаються на посаду і звільняються з посади згідно з розпорядженням 
Чупахівського селищного голови. 

 

4.4. Начальник служби:  
 

4.4.1. Здійснює керівництво службою, персонально відповідає за виконання 
визначених для неї завдань, за роботу підпорядкованих службі закладів.  

 

4.4.2. Планує роботу служби і забезпечує виконання перспективних і 
поточних планів роботи. 

 

4.4.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 
виконання. 

 

4.4.4. Подає на затвердження селищному голові кошторис і штатний розпис 
служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників. 

 

4.4.5.Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні 
обов’язки працівників служби, визначає завдання працівникам служби і розподіляє 
між ними обов’язки. 

 

4.4.6. Аналізує показники роботи служби, вживає заходів щодо підвищення 
ефективності роботи служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників. 

 

4.4.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису служби.  
 

4.4.8.Начальник служби несе персональну відповідальність за своєчасне або 
неякісне виконання завдань, функцій, покладених на службу, передбачених 
законодавством, цим Положенням та посадовими інструкціями. 

 
  4.5.Працівники служби несуть відповідальність за: 

          4.5.1. Недотримання  положення про службу, бездіяльність, порушення 
правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики, поведінки 
посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з 
прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, 
згідно вимогами чинного законодавства. 
           4.5.2. За збереження документів, які надійшли до них. 
           4.5.3.   Виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, 
розпоряджень і доручень селищного голови відповідно до компетенції служби. 
            4.5.4.   Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до 
компетенції служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, обліку дітей. 
           4.5.5. Правильне оформлення проектів рішень селищної ради, виконавчого 
комітету,розпоряджень селищного голови з питань компетенції служби. 
            4.5.6. Працівники служби повинні сумлінно виконувати свої службові 



обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, 
дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які 
можуть зашкодити інтересам служби чи 
негативно вплинути на репутацію селищної ради, її виконавчих органів та 
посадових осіб. 
           4.5.7. Працівники служби, з вини яких допущено порушення законодавства, 
несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність 
згідно із законом. 
            4.5.8.   Працівники служби зобов’язані дотримуватись основних вимог та 
обмежень передбачених Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,«Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання 
корупції». 

  4.6.  Якщо в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського 
піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, або якщо 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають у 
територіальній громаді, у такій службі для виконання функцій щодо забезпечення 
їх влаштування у різні форми виховання утворюється окремий підрозділ або в 
штатному розписі служби передбачається окрема посада. 

 

 4.7.  Для прийняття узгоджених рішень з питань, що належать до 
компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби 
(голова колегії), його заступників, керівників виконавчих органів  селищної ради, 
органів Національної поліції, представників підприємств, установ, громадських 
об’єднань.  

 
 4.8. Склад колегії затверджується селищним головою за поданням 

начальника служби. Рішення колегії оформляються наказами начальника служби.  
 

 4.9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення 
діяльності та розв’язання інших питань у службі можуть утворюватися наукові та 
координаційні ради та комісії.  

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.  
 

4.10. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства. 
 
4.11.   Служба є неприбутковою юридичною особою, веде самостійний 

баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах 
Державного казначейства України,банках, у межах своїх повноважень укладати від 
свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові 
права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Організаційно-
правова форма – орган місцевого самоврядування. 

 
          4.12.  Служба має круглу печатку із зображенням Державного герба України 
із своїм найменуванням, кутовий штамп. 
 

4.13. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснюється за рахунок 
коштів  селищного бюджету. 



Штатний розпис служби затверджується Чупахівським селищним головою у 
межах структури та граничної чисельності служби.  

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби 
затверджуються рішенням Чупахівської  селищної ради.  

  
 
 
 

            
 
            Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                                           смт  Чупахівка 
 
Про затвердження   Програми 
фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

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

Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України про охорону здоров’я», Чупахівська 
селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити  Програму фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради на 2021 рік. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестицій .  
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                ДОДАТОК  
 
 

 
 
 
 

 ПРОГРАМА  

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» 
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

 НА 2022 РІК 

 
 
                                              
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 смт Чупахівка 

2022 рік 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради 

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради 

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради 
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада 
Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради. 
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми  

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, 
не заборонені чинним законодавством 

8. Орієнтовний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

2022 рік   –  1497092,00 грн. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів 
фінансової підтримки може змінюватися в 
сторону збільшення 

 
  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Загальні положення 
 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради (далі — КНП ЦПМСД ЧСР) створено за 
рішенням сесії Чупахівської селищної ради (далі — Засновник) від 22 червня 2018 
року шляхом реорганізації (перетворення) Комунального закладу Чупахівської 
селищної ради «Чупахівський селищний Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» і є правонаступником зазначеного комунального закладу . 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 
України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

У Програмі визначено цілі розвиткуКНП ЦПМСД ЧСР. Програмою 
визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої 
медичної допомоги мешканцям  Чупахівської громади.  

КНП ЦПМСД ЧСР належить до сфери управління Чупахівської селищної 
ради (далі — Орган управління). 

КНП ЦПМСД ЧСР підзвітне і підконтрольне Засновнику, Органу управління.  
КНП ЦПМСД ЧСР є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом 

комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної 
особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий 
рахунок в Охтирському управлінні державної казначейської служби України в 
Сумській області та розрахункові рахунки в установі банку.  

КНП ЦПМСД ЧСР здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не 
передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та 
спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші 
соціальні результати.  

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку 
КНП ЦПМСД ЧСР на 2022 рік  шляхом надання субсидій та поточних трансферів, 
здійснення внесків до його статутного капіталу. 

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП ЦПМСД 
ЧСР, поліпшення його матеріально – технічної бази та створення належних умов 
для розвитку первинної медико – санітарної допомоги, наближення її до кожної 
сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення громади. 

 
               2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма. 
 

Основним підходом до концепції реформування є створення належних 
відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги. 
Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових 
інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та 
матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети 
можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та 
кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які 
будуть надаватися КНП ЦПМСД ЧСР.  



В умовах переходу на нові умови фінансування,  для 
забезпечення  повноцінного  функціонування КНП ЦПМСД ЧСР необхідні 
додаткові кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, 
закупівлі  діагностичного обладнання. Прийняття Програми фінансовї 
підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок 
місцевого бюджету. 

 
3. Мета програми. 

Метою Програми є: 
1. Збереження і поліпшення стану здоров’я населення громади, підвищення 

якості надання первинної медико-санітарної допомоги; 
2. Забезпечення стабільної роботи КНП ЦПМСД ЧСР відповідно до його 

функціонального призначення; 
3. Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства; 
4. Забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності 

медичного обслуговування населення; 
5. Здійснення належного утримання робочих місць; 
6. Забезпечення своєчасного виявлення у  дітей  захворювання на 

туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення 
туберкулінодіагностики 

7.  
4.Завдання Програми. 

 
Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання 

основних функцій КНП ЦПМСД ЧСР за рахунок надання поточних трансферів та 
здійснення внесків до статутного капіталу. 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової 
підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно додатку). 

 
5. Фінансова підтримка виконання програми. 

 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок: 
— коштів місцевого бюджету ;  
— коштів державного бюджету; 
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. 
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.  
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається КНП 

ЦПМСД ЧСР до фінансового відділу Чупахівської селищної ради. 
Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної 

фінансової підтримки. 
 
 
 
 
 



6. Очікувані результати виконання Програми. 

Реалізація Програми дасть змогу: 

8. Забезпечити стабільну роботу КНП ЦПМСД ЧСР; 
9. Забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства; 
10. Забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного 

обслуговування населення району; 
11. Покращити фінансовий стан КНП ЦПМСД ЧСР. 



Додаток  

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»   
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

 
Перелік заходів програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування(вартість), 

гривень 
2022 рік 

1. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 

обладнання та 
інвентарю 

-.Паливно-мастильних матеріалів, запчастин до 
транспортних засобів 
-.Канцелярського та письмового приладдя, бланків, 
паперу та ін.; 
-.Інших товарів 

2022 р. Кошти місцевого 
бюджету 

 
 

60600,00 

 
2 

Придбання 
медикаментів та 

перев’язувальних 
матеріалів 

- лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів; 
- виробів медичного призначення; 
- дезінфікуючих засобів та інше 

2022 р. Кошти місцевого 
бюджету 

                     55850,00 
 
 
 

 
 

3 Оплата послуг 
(крім 

комунальних): 

- оплата за користування інтернетом та телефоном 
- ремонт комп’ютера 
-обслуговування програмного забезпечення 
- заправка картриджів 
-інші послуги 

2022 р. Кошти місцевого 
бюджету 

 
52500,00 

 
 
 
 
 

4 Навчання  Навчання (охорона праці,пожежна 
безпека,телемедицина,) 

2022р. Кошти місцевого 
бюджету 

                      4000,00 



5 Інші поточні 
видатки 

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, 
штрафів, пені тощо 
-видатки на відрядження 

2022р. Кошти місцевого 
бюджету 

36300,00 
 

 
6 Відрядження - відрядження для медичних працівників 2022 р. Кошти місцевого 

бюджету 
5000,00 

7 Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 

-виплата заробітної плати працівникам закладу, 
працівникам ФАПів, операторам котельні, 
адмінперсоналу та інш. 

2022 р. Кошти місцевого 
бюджету 

810150,00 

8 Оплата 
комунальних 
послуз 

-оплата водопостачання 
-оплата електроенергії 
-інші енергоносії (дрова, вугілля) 

2022р. Кошти місцевого 
бюджету 

6600,00 
366092,00 
100000,00 

 РАЗОМ:    1497092,00 

 

 
       

 Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                              Додаток   

 
Зміни до Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»   

Чупахівської селищної ради на 2021 рік 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

 
Перелік заходів програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування(вартість), 

гривень 
2021 рік 

1. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 

обладнання та 
інвентарю 

-.Паливно-мастильних матеріалів, запчастин до 
транспортних засобів 
-.Канцелярського та письмового приладдя, бланків, 
паперу та ін.; 
-.Інших товарів 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

 
 

70000,00 

 
2 

Придбання 
медикаментів та 

перев’язувальних 
матеріалів 

- лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів; 
- виробів медичного призначення; 
- технічних засобів; 
- дезінфікуючих засобів та інше 

- відшкодування безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 
пільгової категорія населення 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

40000,00 
 
 
 

70000,00 
 

 
3 Продукти 

харчування 
- продукти харчування (суміші «Малюк») 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

9000,00 

4 Оплата послуг 
(крім 

комунальних): 

- оплата за користування інтернетом та телефоном 
- оплата за проектно кошторисну документацію на 
установку аймодів 
- заправка картриджів 
-виготовлення технічних паспортів 
-експертний висновок по пандусам 
-усунення недоліків по експортному висновку 
-реконструкція опалювальної системи 
Олешнянської АЗПСМ 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

                     15000,00 
10000,00 

 
5000,00 
6000,00 

10000,00 
9000,00 

25000,00 



5 Інші поточні 
видатки 

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, 
штрафів, пені тощо 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

31000,00 
 

 
6 Відрядження - відрядження для медичних працівників 2021 р. Кошти місцевого 

бюджету 
2000,00 

7 Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 

-виплата заробітної плати працівникам закладу, 
працівникам ФАПів 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

911762,00 

8 Оплата 
комунальних 
послуз 

-оплата водопостачання 
-оплата електроенергії 
-інші енергоносії (дрова, вугілля) 

2021р. Кошти місцевого 
бюджету 

8000,00 
208252,00 
150000,00 

 РАЗОМ:    1580014,00 

 

 
       

 Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова 

 
 
 
 
 
 

 

                                  



                                                                                                                                                                Додаток 

 
Зміни до Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»   

Чупахівської селищної ради на 2021 рік 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

 
Перелік заходів програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування(вартість), 

гривень 
2021 рік 

1. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 

обладнання та 
інвентарю 

-.Паливно-мастильних матеріалів, запчастин до 
транспортних засобів 
-.Канцелярського та письмового приладдя, бланків, 
паперу та ін.; 
-.Інших товарів 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

 
 

70000,00 

 
2 

Придбання 
медикаментів та 

перев’язувальних 
матеріалів 

- лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів; 
- виробів медичного призначення; 
- технічних засобів; 
- дезінфікуючих засобів та інше 

- відшкодування безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 
пільгової категорія населення 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

40000,00 
 
 
 

70000,00 
 

 
3 Продукти 

харчування 
- продукти харчування (суміші «Малюк») 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

9000,00 

4 Оплата послуг 
(крім 

комунальних): 

- оплата за користування інтернетом та телефоном 
- оплата за проектно кошторисну документацію на 
установку аймодів 
- заправка картриджів 
-виготовлення технічних паспортів 
-експертний висновок по пандусам 
-усунення недоліків по експортному висновку 
-реконструкція опалювальної системи 
Олешнянської АЗПСМ 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

                     15000,00 
10000,00 

 
5000,00 
6000,00 

10000,00 
9000,00 

25000,00 



5 Інші поточні 
видатки 

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, 
штрафів, пені тощо 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

31000,00 
 

 
6 Відрядження - відрядження для медичних працівників 2021 р. Кошти місцевого 

бюджету 
2000,00 

7 Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 

-виплата заробітної плати працівникам закладу, 
працівникам ФАПів 

2021 р. Кошти місцевого 
бюджету 

992718,00 

8 Оплата 
комунальних 
послуз 

-оплата водопостачання 
-оплата електроенергії 
-інші енергоносії (дрова, вугілля) 

2021р. Кошти місцевого 
бюджету 

8000,00 
208252,00 
150000,00 

 РАЗОМ:    1660970,00 

 

 
       

 Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова 



 
 

                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                             смт  Чупахівка 
 
Про затвердження   Програми 
забезпечення медичною 
стоматологічною допомогою 
населення  Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади 
Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

 
Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, підпунктом 1 пункту 

«а», підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного лікаря 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради Галини Ашурової  про 
затвердження Програми  забезпечення медичною стоматологічною 
допомогою населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади 
Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради , селищна рада  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити  Програму забезпечення медичною стоматологічною 

допомогою населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади   
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік (Додаток). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій .  
 
 
 
Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 



 
                                                                                                          ДОДАТОК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРОГРАМА 
забезпечення  медичною стоматологічною 

допомогою 
 населення Чупахівської об’єднаної  

територіальної громади  Комунальним   
некомерційним підприємством  «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної  ради  на  

2022 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смт Чупахівка 
2022 рік 

 
 
 



 
 
 

ЗМІСТ 
 

1. Паспорт Програми забезпечення медичною стоматологічною допомогою  
населення Чупахівської  об’єднаної  територіальної громади Комунальним  
некомерційним підприємством  «Центр первинної медико – санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2022 рік. 

2. Загальна частина. 
 

3. Мета Програми. 
 

4. Основні завдання Програми. 
 

5. Фінансове забезпечення Програми. 
 

6. Очікувані результати Програми. 
 

7. Додатки до Програми : 
     
    Додаток 1 . Ресурсне забезпечення  Програми. 

       Додаток 2 . Напрямки діяльності  і заходи Програми. 
        

     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт  
  1 .Програми забезпечення  медичною  стоматологічною допомогою населення 
Чупахівської  об’єднаної територіальної  громади  Комунальним  
некомерційним підприємством  «Центр первинної медико – санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2022 рік 

 
 

1. Ініціатор розроблення програми Чупахівська селищна рада 
 

2. 
 
Дата, номер і назва  
розпорядчого документа  
органу  виконавчої влади 
про розроблення Програми 

 
 

 
3. 

 
Розробник Програми 

 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

4. Відповідальний виконавець 
Програми   

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада, 
комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

6, Термін реалізації Програми 2022 рік 
 

7. 
 
Бюджет, який бере участь у 
виконанні Програми 

 
Селищний бюджет  
Чупахівської селищної ради 

 
8. 

 
Загальний щорічний орієнтовний 
обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього 
з них 

 
 
 
 

                       264800,00 грн. 

 Селищний бюджет                        264800,00 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Загальна частина. 
 

Завданням охорони здоров’я, відповідно до основних напрямків її розвитку є 
поліпшення  здоров’я населення, збереження рівного й справедливого доступу усіх 
громадян до медичних послуг належної якості, в тому числі і стоматологічних. 

Низький рівень стоматологічного здоров’я негативно впливає на стан загального 
здоров’я впродовж усіх періодів життя людини, спричиняючи соціальні й фінансові 
проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-економічного розвитку країни. 
 Аналіз сучасного стану та перспективного розвитку стоматологічної галузі в 
громаді свідчить про необхідність: удосконалення та покращання фінансування 
стоматологічної допомоги населенню громади  та розроблення належної нормативно-
правової бази, що регламентує можливість надання необхідної стоматологічної 
допомоги і забезпечення її багатоканального фінансування; забезпечення належного 
рівня стоматологічної допомоги населенню у сільській місцевості та стоматологічної 
допомоги дітям, з метою зменшення кількості ускладнень та загальних соматичних 
захворювань; проведення роботи по дотриманню надання повного обсягу 
стоматологічної допомоги населенню громади, передбаченої у фахових стандартах та 
покращання первинної профілактики. 

Стоматологічна допомога населенню Чупахівської  об’єднаної  територіальної  
громади  надається в стоматологічному кабінеті лікарем-стоматологом та сестрою 
медичною зі стоматології, який знаходиться в Комунальному некомерційному 
підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної 
ради. 
 При наданні спеціалізованої стоматологічної допомоги в комунальному 
некомерційному  підприємстві «Центр первинної медичної допомоги»  впроваджені 
сучасні технології лікування.   

 
3. Мета Програми 

 Метою Програми є зниження стоматологічної захворюваності шляхом 
удосконалення надання стоматологічної допомоги та впровадження первинної і 
вторинної профілактики стоматологічних захворювань, створення умов для 
впровадження в п рактику роботи стоматологічної служби нових методичних та 
організаційних технологій, які в подальшому дозволять знизити реальну потребу 
населення в лікувальних  послугах, підвищити якість стоматологічних послуг 
населенню громади. Наблизити  та впровадити доступність послуг з  стоматології  
населенню  Чупахівської об’єднаної  територіальної громади  за місцем проживання , 
так  як  територіальна громада  значно віддалена від  районного   центру де надається 
стоматологічна допомога.  

 
4. Основні завдання Програми. 

Основними  завданнями  Програми є : 
-   широке впровадження заходів первинної та вторинної профілактики, зниження 
розповсюдженості стоматологічних захворювань серед населення;  
 -підвищення рівня стоматологічного здоров'я населення  Чупахівської об’єднаної  
територіальної  громади,  збільшення  доступності  та  
наближення  стоматологічної допомоги населенню громади за місцем їх проживання; 

- покращення якості стоматологічних послуг; 



- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики найбільш 
поширених стоматологічних захворювань; 

- зниження частоти повторних звернень за стоматологічною допомогою; 
- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічних закладів; 
- приведення матеріально технічного оснащення стоматологічного  кабінету до 

нормативних вимог. 
5. Фінансове забезпечення. 

 
Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в 

Чупахівській  селищній раді на охорону здоров′я, за рішеннями сесії селищної  
ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а 
також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 
 

6. Очікувані результати Програми . 
Програма направлена на вирішення проблем галузевого характеру. 
Передбачається, що виконання Програми сприятиме значному підвищенню 

ефективності та якості надання стоматологічної допомоги хворим Чупахівської   
об’єднаної територіальної громади , а також значно впливатиме на: 

- зниження розповсюдженості стоматологічних захворювань серед населення; 
- збільшення доступності та наближення  стоматологічної допомоги 

населенню громади за місцем їх проживання; 
- покращення якості стоматологічних послуг; 
- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики найбільш 

поширених стоматологічних захворювань; 
- зниження частоти повторних звернень за стоматологічною допомогою; 
- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічних закладів та 

приведення матеріально технічного оснащення стоматологічного  кабінету до 
нормативних вимог. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Додаток 1 

 
 

Ресурсне забезпечення  

Програми забезпечення  медичною  
стоматологічною допомогою населення Чупахівської  об’єднаної 

територіальної  громади комунальним  некомерційним підприємством  
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  ради  

на 2022 рік 
 
 

Етапи виконання Програми 
 
 

Показники витрат: 
 
 

2022р. Всього 
 

Селищний бюджет 264800,00 264800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Додаток 2 
 
 

Напрямки діяльності та заходи  
Програми забезпечення  медичною  

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  об’єднаної 
територіальної  громади Комунальним  некомерційним підприємством  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  ради  
на 2022 рік 

 
 
 
№п/
п 

Найменуванн
я заходів 

Виконавец
ь 

Термі
н 
вико
нанн
я 

Джере
ло 
фінанс
ування 

Очікувані результати 
2022 рік  

1. Забезпечення 
сільських 
жителів якісною 
стомато- 
логічною 
допомо- гою 
Заробітна плата: 
лікаря-
стоматолога 1.0 
ст. 
сестра медична зі 
стоматології 
1,0ст 

Комунальне 
не 

комерційне 
підприємство 

«Центр 
первинне 
медико-

санітарної 
допомоги» 

Чупахівської 
селищної 

ради  

2022 
рік 

Селищн
ий 

бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
156300,00 
 
 
98500,00 
 

Отримання 
населенням 
громади 
якісних  
стоматологі
чних послуг  
за місцем 
проживання
. 

2 Забезпечення 
лікарськими 
засобами та 
виробами 
медичного 
призначення, для 
надання    
стоматологічних 
послуг жителям  
громади 

Комунальне 
не 
комерційне 
підприємств
о «Центр 
первинне 
медико-
санітарної 
допомоги» 
Чупахівсько
ї селищної 
ради 

2022 
рік 

Селищ
ний 
бюджет 

10000,00 Підвищення   
рівня до 
ступності 
населення до 
якісного 
надання 
стоматоло- 
гічних пос- 
луг 

Всього;   264800,0
00 

 

 
Головний лікар                                       Галина АШУРОВА 



 

                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                             смт  Чупахівка 
 
Про затвердження   Програми 
забезпечення надання ПМД 
населенню Чупахівської об’єднаної 
 територіальної  громади  черговим 
кабінетом Чупахівської АЗПСМ 
Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

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

Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України про охорону здоров’я»,  селищна 
рада ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити  Програму забезпечення надання ПМД населенню Чупахівської 
об’єднаної територіальної громади черговис кабінетом Чупахівської АЗПСМ 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік. 
 
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій .  
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                          ДОДАТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРОГРАМА 
забезпечення  наданя ПМД  

 населенню Чупахівської об’єднаної  
територіальної громади  черговим кабінетом 

Чупахівської АЗПСМ Комунального   
некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної  ради  на  

2022 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      смт Чупахівка 
2022 рік 

 
 
 
 



 

ЗМІСТ 
 

8. Паспорт Програми забезпечення надання ПМД населенню Чупахівської  
об’єднаної  територіальної громади черговим кабінетом Чупахівської 
АЗПСМ Комунального  некомерційного підприємства  «Центр первинної 
медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2022 рік 
 

9. Загальна частина. 
 

10. Мета Програми. 
 

11. Основні завдання Програми. 
 

12. Фінансове забезпечення Програми. 
 

13. Очікувані результати Програми. 
 

14. Додатки до Програми : 
     
    Додаток 1 . Ресурсне забезпечення  Програми. 

       Додаток 2 . Напрямки діяльності  і заходи Програми. 
        

     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зміст  
1.   Паспорт Програми забезпечення  надання  ПМД  населенню 

Чупахівської  об’єднаної територіальної  громади  черговим кабінетом 
Чупахівської АЗПСМ  Комунального  некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  
ради  на 2022  рік 

 
 

1. Ініціатор розроблення програми Чупахівська селищна рада 
 

2. 
 
Дата, номер і назва  
розпорядчого документа  
органу  виконавчої влади 
про розроблення Програми 

 
 

 
3. 

 
Розробник Програми 

 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

4. Відповідальний виконавець 
Програми   

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада, 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

6, Термін реалізації Програми 2022 рік 
 

7. 
 
Бюджет, який бере участь у 
виконанні Програми 

 
Селищний бюджет  
Чупахівської селищної ради 

 
8. 

 
Загальний щорічний орієнтовний 
обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього 
з них 

 
 
 
 

                       40845,00 грн. 

 Селищний бюджет                        40845,00 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Загальна частина 
 

У вечірній і нічний час, вихідні і святкові дні, коли робочий час  лікарів 
загальної практики - сімейних лікарів закінчується, у населення нащої громади 
досить часто виникає потреба одержати консультацію лікаря (по телефону або 
безпосередньо), одержати медичну допомогу з приводу невеликих травм і 
пошкоджень, підвищення артеріального тиску, алергічних реакцій, інтоксикації, 
харчових отруєнь тощо. 
Викликати швидку допомогу у цьому випадку є економічно і клінічно 
необгунтованим. Тому мешканці Чупахівської громади  можуть звернутися до 
лікаря (медичної сестри), які чергують у кабінеті цілодобової первинної медичної 
допомоги (по телефону або безпосередньо). Зранку медичний працівник  передає 
інформацію про пацієнтів щодо наданої первинної медичної допомоги лікарям 
загальної практики - сімейним лікарям, які обслуговують жителів громади. 
Відповідно до Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 “Про затвердження 
Порядку надання первинної медичної допомоги” первинна медична допомога  
повинна бути доступною та непреривною. 
Покращити доступність обслуговування населення громади  щодо надання 
первинної медичної допомоги у вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні, що 
підвищить якість первинної медичної допомоги та зменшить навантаження на 
службу швидкої медичної допомоги. Здоров’я людини є непересічною цінністю, 
має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект 
національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і 
суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої 
країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо. 
 
 
Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування 

Створений черговий кабінет, як функціональний підрозділ  на базі денного 
стаціонару Чупахівської АЗПСМ, дає можливість надання цілодобової первинної 
медичної допомоги у вечірній та нічний час, вихідні та святкові дні, коли робочий 
час лікарів Центру ПМСД закінчився. 
Населення громади матиме змогу звернутися за консультацією або медичною 
допомогою до чергового медичного працівника  кабінету, який проконсультує або 
надасть необхідну медичну допомогу, при потребі викличе швидку допомогу, а 
зранку передасть інформацію про пацієнта лікарю загальної практики-сімейному 
лікарю, за яким закріплено пацієнта. 
 
Для кого цей проект 

Для мешканців Чупахівської  громади 
 
Ключові показники оцінки результату проекту 

Соціальні — забезпечення доступу населення до первинної медичної допомоги у 
вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні. 
Підвищення рівеня задоволеності населення діяльністю селищної  влади у сфері 



охорони здоров’я. 
 
З досвіду  Європи та різних країн світу, створені  подібні кабінети  дозволяють 
підвищити рівень первинної медичної допомоги та зменшити смертність 
населення.  
 

 
Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в 

Чупахівській  селищній раді на охорону здоров′я, за рішеннями сесії селищної  
ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а 
також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   Додаток 1 
 
 
                                          Ресурсне забезпечення  
                              Програми забезпечення надання ПМД населенню  
Чупахівської об’єднаної територіальної громади черговим кабінетом 
Чупахівської АЗПСМ  Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік 
 
 
Етапи виконання Програми 
 
 
Показники витрат: 
 
 

2022р. Всього 
 

Селищний бюджет 40845,00 40845,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               Додаток 2 
Напрямки діяльності та заходи 

Програми забезпечення  надання  ПМД  населенню Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади черговим кабінетом Чупахівської АЗПСМ Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради 

 
№п/
п 

Найменуванн
я заходів 

Виконавец
ь 

Термі
н 
вико
нанн
я 

Джере
ло 
фінан
суван
ня 

Очікувані результати 
2022 рік  

1. Надання 
цілодобової 
первинної 
медичної 
допомоги у 
вечірній та 
нічний час, 
вихідні та 
святкові дні, 
коли робочий 
час лікарів 
Центру ПМСД 
закінчився. 
.  
Заробітна 
плата: 
-середній 
мед.персонал. 
2.0 ст. 

Комунальне 
не 
комерційне 
підприємств
о «Центр 
первинне 
медико-
санітарної 
допомоги» 
Чупахівсько
ї селищної 
ради  

2022 
рік 

Сели
щний 
бюдж
ет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40845,00 
 

Покращенн
я  надання 
населенню  
медичної  
допомоги  
- 
Підвищення 
рівня 
задоволенос
ті населення 
діяльністю 
селищної  
влади у 
сфері 
охорони 
здоров’я. 

Всього:   40845,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                             смт  Чупахівка 
 
Про затвердження   Програми 
Забезпечення надання ПМД 
населенню Чупахівської об’єднаної 
 територіальної  громади  ліжками 
денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ 
комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

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

Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України про охорону здоров’я», селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити  Програму забезпечення надання ПМД населенню Чупахівської 
об’єднаної територіальної громади ліжками денного стаціонару Чупахівської 
АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік. 
 
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій .  
 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

                                                                                Додаток 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРОГРАМА 
забезпечення  наданя ПМД  

 населенню Чупахівської об’єднаної  
територіальної громади ліжками денного 

стаціонару Чупахівської АЗПСМ 
Комунального   некомерційного підприємства  

«Центр первинної медико – санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної  ради  на  

2022 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смт. Чупахівка 
2022 рік 

 
 



 
 
 

ЗМІСТ 
 

15. Паспорт Програми забезпечення первинною медичною допомогою  жителів 
Чупахівської  об’єднаної  територіальної громади ліжками денного 
стаціонару Чупахівської АЗПСМ комунального  некомерційного  
підприємства  «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської 
селищної  ради  на 2022 рік. 

16. Загальна частина. 
 

17. Мета Програми. 
 

18. Основні завдання Програми. 
 

19. Фінансове забезпечення Програми. 
 

20. Очікувані результати Програми. 
 

21. Додатки до Програми : 
     
    Додаток 1 . Ресурсне забезпечення  Програми. 
 

       Додаток 2 . Напрямки діяльності  і заходи Програми. 
        

     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Паспорт  
1.   Програми забезпечення медичною допомогою  жителів Чупахівської  

об’єднаної  територіальної громади ліжками денного стаціонару 
Чупахівської АЗПСМ Комунального  некомерційного  підприємства  
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  
ради  на 2022 рік. 

  
 
 

1. Ініціатор розроблення програми Чупахівська селищна рада 
 

2. 
 
Дата, номер і назва  
розпорядчого документа  
органу  виконавчої влади 
про розроблення Програми 

 
 

 
3. 

 
Розробник Програми 

 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

4. Відповідальний виконавець 
Програми   

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада, 
комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

6, Термін реалізації Програми 2022 рік 
 

7. 
 
Бюджет, який бере участь у 
виконанні Програми 

 
Селищний бюджет  
Чупахівської селищної ради 

 
8. 

 
Загальний щорічний орієнтовний 
обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації                   
Програми, всього                                                       
з них                                                            

 
 
                 110063,00 грн. 

 Селищний бюджет                                                              110063,00 грн. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
2.Загальна частина 

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті 
кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає 
можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, 
перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної 
одиниці окремо. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної 
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно 
вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого 
розподілу і раціонального використання бюджетних коштів. Програма розроблена 
відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону 
здоров'я», «Про місцеві державні адміністрації», Конституція України.  
Метою  Програми є  покращення якості надання первинної медичної допомоги 
населенню. 
 

3 Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його 
обґрунтування 

 
Метою роботи денних стаціонарів в Чупахівській АЗПСМ є своєчасне 

проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних  заходів  хворим, які не 
потребують цілодобового медичного спостереження (легка, середня ступінь 
захворюваннях. Аналіз роботи денного стаціонару показує, що ефективність 

лікування в них не поступається лікуванню в цілодобових стаціонарах. При цьому 
це дає пацієнтам ряд переваг: закінчивши денний курс лікування , хворі решту дня 

проводять в домашній обстановці, дотримуючись рекомендованого режиму, 
приймаючи ліки, дотримуючись дієти,або продовжують працювати, не 

оформлюючи листа непрацездатності 
 

4. Для кого цей проект 

Для мешканців Чупахівської  громади 
 

5. Ключові показники оцінки результату проекту 

- Соціальні — покращення  надання населенню  медичної  допомоги  
- Підвищення рівеня задоволеності населення діяльністю селищної  влади у сфері 
охорони здоров’я. 
 
 
 

 
                     6. Ресурсне забезпечення Програми 

 
Фінансування програми здійснюється відповідно до законодавства України в 

межах видатків, затверджених в Чупахівській  селищній раді на охорону здоров′я, 



за рішеннями сесії селищної  ради щодо виділення та спрямування коштів на 
виконання вказаної програми, а також з інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством. 
Обсяги фінансування Програми складають на 2022 рік – 110063,00 грн. 

Протягом року обсяг фінансування може змінюватися відповідно до рішень селищної  ради про 
внесення змін до бюджету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                   Додаток 1 
 
 
                                          Ресурсне забезпечення  
                              Програми забезпечення надання ПМД населенню  
Чупахівської об’єднаної територіальної громади ліжками денного стаціонару 
Чупахівської АЗПСМ  Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік 
 
 
Етапи виконання Програми 
 
 
Показники витрат: 
 
 

2022р. Всього 
 

Селищний бюджет 110063,00 110063,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                               Додаток 2 
Напрямки діяльності та заходи  
Програми забезпечення  надання  ПМД  населенню Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади ліжками денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради 
 
№п/
п 

Найменуванн
я заходів 

Виконавец
ь 

Термі
н 
вико
нанн
я 

Джере
ло 
фінан
суван
ня 

Очікувані результати 
2022 рік  

1. Своєчасне 
проведення 
діагностичних, 
лікувальних і 
реабілітаційни
х  заходів  
хворим, які не 
потребують 
цілодобового 
медичного 
спостереження 
(легка, середня 
ступінь 
захворюваннях
.  
Заробітна 
плата: 
-середній 
мед.персонал. 
2.0 ст. 
молодша 
медична сестра 
1,0ст 

Комунальне 
не 
комерційне 
підприємств
о «Центр 
первинне 
медико-
санітарної 
допомоги» 
Чупахівсько
ї селищної 
ради  

2022 
рік 

Сели
щний 
бюдж
ет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72503,00 
 
37560,00 
 

Покращенн
я  надання 
населенню  
медичної  
допомоги  
- 
Підвищення 
рівня 
задоволенос
ті населення 
діяльністю 
селищної  
влади у 
сфері 
охорони 
здоров’я. 

Всього;   110063,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.12.2021 р.                                                                             смт  Чупахівка 
 
Про затвердження   Програми 
безоплатного забезпечення  
лікарськими засобами за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, 
безкоштовне забезпечення виробами медичного призначення 
деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами 
дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей 
Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради 
на 2022 рік  
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» статтею 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», постанов Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 
«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань», заслухавши інформацію головного лікаря 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради  Галини Ашурової, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1Затвердити  Програму безоплатного забезпечення лікарськими засобами за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань, безкоштовне забезпечення виробами медичного 
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами  
дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 
селищної ради  на 2022 рік (Додаток) 
 
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій .  
 
 
Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 
 
                                                                                                                       Додаток 

 
 

 
 

 
 
 
 

 ПРОГРАМА  

безоплатного забезпечення лікарськими засобами 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань,безоплатне 

забезпечення виробами медичного призначення деяких категорій 
населення та забезпечення молочними сумішами дітей  

до 2-х років з малозабезпечених сімей по Комунальному 
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

 на  2022 рік 

 
 
                                              
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
смт Чупахівка 

 
2022 рік 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради 

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради 

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради 
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада 
Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради. 
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми  

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, 
не заборонені чинним законодавством 

8. Орієнтовний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

2022 рік   –  87200,00 грн. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів 
фінансової підтримки може змінюватися в 
сторону збільшення 

 
  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Загальні положення. 
 

Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань, безкоштовне забезпечення виробами медичного 
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами 
дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей  на 2022 рік, розроблена  з метою 
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб 
пільгових категорій населення у медичній допомозі. . 

Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі 
амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються 
безоплатно  згідно з переліками, визначеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»(далі-
Постанова №1303) 

Частиною 1 пункту 3 Постанови №1303 передбачено, що витрати, пов’язані з 
відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах,провадяться за 
рахунок асигнувань, які передбачаються державними та місцевими бюджетами на 
охорону здоров’я. 

Пунктом 3 частини б статті 32 Закону України «Про місцеве  самоврядування 
в Україні» до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування 
належить забезпечення відповідно до законодавства України пільгових категорій 
населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. 

Відтак, фінансування безоплатного  та пільгового відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі амбулаторного  лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями  захворювань, забезпечення виробами медичного 
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами 
дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей здійснюється  за відповідними 
бюджетними програмами місцевого бюджету ( у разі їх прийняття), а також за 
наявними бюджетними програмами державного бюджету. 

Тому існує необхідність затвердження Програми  безоплатного забезпечення  
лікарськими засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення за певними категоріями захворювань, безоплатного 
забезпечення виробами призначення деяких категорій населення та забезпечення 
молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей на 2022 рік. 

Програма є здійсненням комплексу заходів, спрямованих на підвищення 
рівня соціального захисту пільгових категорій населення, поліпшення рівня 
забезпечення їх лікарськими засобами. 

 
                                 2.   Визначення мети програми 

 
Метою програми є створення умов для реалізації конституційного права 

найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій населення громади на 



соціальний захист та здоров“я через забезпечення доступності гарантованих 
обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров“я, 
поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико-
санітарної допомоги. 

Завданням програми є; 
-поліпшення стану здоров“я хворих, які підлягають постійному забезпеченню 

лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування, покращення їх якості життя 
та суспільної адаптації. 

-своєчасність забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій 
населення у разі їх амбулаторного лікування, забезпечення доступу визначеної 
категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів. 

-своєчасність забезпечення виробами медичного призначення деяких 
категорій населення та своєчасність забезпечення молочними сумішами дітей до 2 
років життя з малозабезпечених сімей. 
          - зменшення соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного 
забезпечення хворих пільгового контингенту населення лікарськими засобами, 
виробами медичного призначення та молочними сумішами дітей до 2-х років. 

 
3. Обгрунтування шляхів і засобів реалізації Програми. 

 
Виконання програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, 

ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і 
зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення, відновлення та 
підтримання працездатності, профілактику соціально-небезпечних захворювань, 
передяасної смертності з керованих причин смерті серед мешканців територіальної 
громади. 

Реалізація програми дозволить забезпечити окремі групи населення та осіб, з 
певними категоріями захворювань ефективними, безпечними та якісними 
лікарськими засобами, виробами медичного призначення  деяких категорій 
населення та молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей. 

12.  
4.Обсяги та джерела фінансування Програми. 

 
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України. 
Фінансове забезпечення виконання Програми становить — 87200,00 грн. на 

2022 рік.(Додаток 1). 
 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Головний напрям діяльності Програми — це здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та 
пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів, виробами медичного призначення 
деяких категорій населення та молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей. 
(додаток 2). 

 



6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Контроль за виконання заходів Програми покладається на постійну комісію з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності та правопорядку. 

Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми покласти на головного 
лікаря Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги”  Чупахівської селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань,безкоштовне забезпечення виробами медичного 
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними 

сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей по Комунальному 
некомерційному підприємству  «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2022 рік 
 
 

Етапи виконання Програми 
 
 

Показники витрат: 
 
 

2022р. Всього 
 

Селищний бюджет 87200,00 87200,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
Додаток 2  

Програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями захворювань,безкоштовне забезпечення виробами медичного призначення деяких 

категорій населення та забезпечення молочними сумішами дітех до 2-х років із малозабезпечених сімей.   
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

 
Перелік заходів програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування(вартість), 

гривень 
2022 рік 

1. Медикаментозне 
забезпечення 

Забезпечення окремих груп населення за певними 
категоріями захворювань безоплатним та пільговим 
відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів 
згідно постанови КМУ 17.08.1998 №1303 «Про 
впорядкування безоплатного  та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями 
захворювання» 

2022 р. Кошти місцевого 
бюджету 

50000,00 

2 

Вироби медичного 
призначення 

- Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 
технічними засобами (сечоприймачі, калоприймачі, 
високопоглинаючі прокладки з мовним виводом 
глюкометри (підгузники дорослі і дитячі), термометри і 
тонометри для щоденного використання у амбулаторних та 
побутових умовах відповідно до постанови КМУ від 
03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку 
забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 
технічними  та іншими засобами» 

2022 р. Кошти місцевого 
бюджету 

28200,00 



3 Молочні суміші Забезпечення молочними сухими сумішами дітей з 
першого і другого року життя відповідно до 
постанови КМУ від 08.02.1994 №66 «Про додаткові 
соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з 
хворими дітьми та з дітьми першого і другого року 
життя. 

2022 р. Кошти місцевого 
бюджету 

9000,00 

 РАЗОМ:    87200,00 

   Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова 

                     



 
 
 
                                                                                                                                               

                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 
Тринадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   
 
 
20.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 
 
Про внесення змін до рішення                                                                       
шостої сесії восьмого скликання  
від 24.02.2021 р. про створення                                                                                             
КЗ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 
 
 
     Згідно з частиною 1 пункту 30 статті 25 та статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з частиною 1 пункту 11 статті 15 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації 
постійних комісій селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, 
соціально економічного розвитку, заслухавши інформацію начальника 
відділу культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач, 
селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення шостої сесії восьмого скликання від 

24.02.2021р. про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
     «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»  
 
2. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БУДИНОК  

КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» в новій редакції 
(додаток 1) 

 
3. Приєднати до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» в якості структурних підрозділів 
без права юридичної особи - заклади культури, що знаходяться поза його 
місцезнаходженням: Олешнянський БК, Довжицький БК, 
Лантратівський БК, Оленинський СК, Гріченківський СК, 
Новопостроєнський СК 

 



4. Затвердити структуру  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» в новій редакції 
(додаток 2) 

5.   Чупахівській селищній раді: 
5.1. Забезпечити призначення керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 
відповідно до чинного законодавства України; 
5.2. Вжити заходів щодо виділення коштів на фінансування утвореної 
комунальної установи 
 
6. Керівнику установи, з моменту призначення на посаду, підписати та 
надати відповідні документи для проведення державної реєстрації  
Статуту та здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на 
забезпечення діяльності установи 
 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і 
культури. 

 
 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Додаток 1   

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                 рішенням тринадцятої сесії                                                       

                                                      восьмого скликання                                     
                                                                     Чупахівської селищної ради                                   

                                               від 20.12.2021 р. 
                                                                             селищний голова                        
                                                                             ________ Олександр КУЖЕЛЬ                                                   

               

 

 

           СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
« БУДИНОК КУЛЬТУРИ                                                            

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Чупахівка 

2021  



 

        Цей  Статут,  розроблений у відповідності до Конституції України, 
Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про культуру», «Про 
інформацію» та інших законодавчих актів України, визначає 
найменування, статус, основні засади діяльності у галузі культури, її права 
та обов’язки, склад  і компетенцію органів управління і контролю, порядок 
формування майна, порядок створення, реорганізації та її ліквідації.  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (далі – КЗ БК ЧСР) - це клубний 
заклад комунальної форми власності, що забезпечує задоволення 
культурних потреб мешканців Чупахівської громади у розвитку народної 
традиційної культури, відродження, збереження й розвиток національної 
творчості та мистецтва, підтримку художньої творчості, 
діяльності   творчих колективів хорового, театрального, хореографічного 
та інших видів мистецтв, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації 
дозвілля, є загальнодоступним  інформаційним, культурно-освітнім 
закладом, діє з метою створення умов для творчості, формування 
громадської думки, духовного розвитку, задоволення духовних потреб і 
організації відпочинку населення, сприяє духовному розвитку особистості. 
 
1.2. Засновником КЗ БК ЧСР є Чупахівська селищна рада (далі –
Засновник).  
 
1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» є бюджетним та неприбутковим 
закладом, що заснований на спільній власності Чупахівської  громади.  
 
1.4. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» : 
  42722                                                                       
Сумська область                      
Охтирський район 
смт Чупахівка 
вул. Воздвиженська, 53 
Повна назва закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».  
Скорочена назва – КЗ БК ЧСР 
 
1.5. До КЗ БК ЧСР входять структурні підрозділи: Олешнянський БК, 
Довжицький БК, Лантратівський БК, Оленинський СК, Грінченківський 
СК, Новопостроєнський СК.  
 



1.6. КЗ БК ЧСР підпорядкований, підзвітний відділу освіти, культури, 
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради, функціонує на 
основі єдиного адміністративного і методичного керівництва, штатного 
розпису, очолює директор. 
 
1.7. КЗ БК ЧСР належить до  «Переліку базової мережі  закладів культури  
місцевого рівня», який формується на підставі державних соціальних 
нормативів забезпечення населення закладами культури (Закон України 
«Про культуру»), є юридичною особою, має свою печатку, штамп з назвою 
та адресою. 
 
1.8. Загальне  спрямування  діяльності КЗ БК ЧСР здійснює Чупахівська 
селищна рада. Бухгалтерське обслуговування здійснюється бухгалтерією 
освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради за 
поданням директора КЗ БК ЧСР відповідно до цілей її утворення і в межах 
її цивільної правоздатності, що передбачено цим Статутом та чинним  
Законодавством України. 
 
1.9. Процес діяльності та ведення діловодства КЗ БК ЧСР здійснюється 
державною мовою. 
 
1.10. КЗ БК ЧСР у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законом України «Про культуру», законами України, наказами та 
інструкціями Міністерства культури України, рішеннями Чупахівської 
селищної ради, розпорядженнями голови селищної ради, наказами відділу 
освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та 
цим Статутом, який розроблений відповідно до законодавчих документів 
та затверджений рішенням Засновника . 
 
1.11. Рішення Засновника, прийняті у відповідності до чинного 
законодавства, мають переважну силу порівняно з положеннями цього 
Статуту. 
 
1.12. Даний Статут розповсюджується на усі заклади, що входять  у КЗ БК 
ЧСР.  

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. КЗ БК ЧСР створений з метою надання послуг у сфері культури, 
відродження і розвитку культури української нації, забезпечення свободи 
творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної 
та самодіяльної художньої творчості жителів громади, організації дозвілля.  
 
2.2. Основними завданнями  є:  
 



2.2.1. Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва;  
 
2.2.2. Створення умов для задоволення культурних потреб населення;  
 
2.2.3. Сприяння процесам відродження і розвитку національної культури; 
 
2.2.4. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості в 
усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей та 
обдарувань людей;  
 
2.2.5. Впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 
населення;  надання інформаційних послуг  іншим закладам в організації 
змістовного відпочинку;  
 
2.2.6. Організація та проведення святкових та розважальних заходів, 
культурного дозвілля громадян. 
  
2.3. КЗ БК ЧСР здійснює: 
 
2.3.1. Підготовку і проведення свят, вистав, концертів, літературно- 
художніх, розважально - танцювальних програм, дискотек, дитячих ранків 
та інших розважальних програм, виставок майстрів декоративно-
ужиткового мистецтва;  
 
2.3.2. Проведення видовищних заходів, у тому числі за участю 
професійних творчих колективів та окремих виконавців; 
 
2.3.3. Організацію діяльності творчих колективів, гуртків, любительських 
об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;  
 
2.3.4. 3аписи звукових фонограм;  
 
2.3.5. Організацію різноманітних культурних заходів і програм за заявками 
органу місцевого самоврядування, організацій, підприємств та окремих 
громадян; 
 
2.3.6. Надає допомогу аматорським колективам та іншим клубним 
закладам;  
 
2.3.7. Здійснює іншу діяльність, що відповідає його меті та завданням і не 
заборонена чинним законодавством.   
 
 
 



3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

3.1. КЗ БК ЧСР фінансується з місцевого бюджету у межах асигнувань, 
передбачених на утримання закладів культури та може отримувати 
додаткове фінансування за рахунок інших джерел не заборонених 
законодавством. 
 
3.2. Засновник забезпечує КЗ БК ЧСР приміщенням, що відповідає умовам 
обслуговування населення, необхідним обладнанням та устаткуванням, 
коштами на оновлення звукового обладнання, комп’ютерної техніки, 
доступом до телекомунікаційних мереж, систему захисту закладів та майна 
(грати, двері, вогнегасники, тощо). 
 
3.3. Майно, обладнання знаходяться на балансі відділу освіти, культури, 
туризму, молоді та спорту, закріплюється за ним на правах оперативного 
управління. Здійснюючи право оперативного управління, КЗ БК ЧСР 
володіє, користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не 
суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

3.4.    Майно Закладу складають основні фонди (обладнання, технічні 
засоби та інше майно), оборотні кошти, вартість яких відображена 
у бухгалтерських документах.                                         

3.5. Джерелами формування майна є:                                                                         

3.5.1. Бюджетні кошти;                                                                                                              

3.5.2. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді благодійних внесків, 
пожертвувань організацій, підприємств, громадян;                                                 

3.5.3. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним 
законодавством України. 

3.6. Відчуження майна може мати місце лише за погодженням із селищною 
радою у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

3.7. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав юридичними, 
фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 
законодавства України. 

3.8. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об’єктів 
виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 

3.9. Відчуження, списання, передача в оренду, заставу основних засобів КЗ 
БК ЧСР, що закріплені за ним на праві оперативного управління, 



здійснюється за погодженням з відділом освіти, культури, туризму, молоді 
та спорту відповідно до чинного законодавства України. 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

4.1. Повноваження Засновника визначаються чинним законодавством 
України. До виключної компетенції Засновника належать прийняття 
рішень про: 

4.1.1. Затвердження штатного розпису та кошторису КЗ БК ЧСР; 

4.1.2. Затвердження установчих документів КЗ БК ЧСР та змін і  
доповнень до них; 

4.1.3. Затвердження посадової інструкцій керівника; 

4.1.4. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; 

4.1.5. Фінансування КЗ БК ЧСР; 

4.1.6. Здійснення поточного контролю за фінансово-господарською 
діяльністю; 

4.1.7. Ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, 
поділ) КЗ БК ЧСР; 

4.1.8. Закріплення нерухомого майна за КЗ БК ЧСР на праві оперативного 
управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення 
такого майна; 

4.2. Заклад підпорядковується відділу освіти, культури, туризму, молоді та 
спорту Чупахівської селищної ради. До компетенції відділу належать 
повноваження щодо: 

4.2.1. Погодження організаційної структури КЗ БК ЧСР; 

4.2.2. Погодження штатного розпису кошторису КЗ БК ЧСР; 

4.2.3. Здійснення поточного контролю за якістю надання КЗ БК ЧСР 
культурно-мистецьких послуг; 

4.2.4. Здійснення трудових відносин; 

4.2.5. Координація роботи КЗ БК ЧСР з іншими закладами культури; 

4.2.6. Затвердження річних планів роботи та річних звітів; 



4.2.7.Затвердження цільових комплексних програм культурно – освітнього 
розвитку та проведення культурно - мистецьких заходів. 

4.2.8.Інші повноваження, передбачені чинним законодавством України 
та рішеннями Засновника. 

4.3. Органом управління КЗ БК ЧСР є директор, який призначається на 
посаду рішенням Чупахівської селищної ради відповідно до Закону 
України  «Про культуру».  Права та обов’ язки директора: 

 4.3.1. Директор самостійно вирішує питання діяльності КЗ БК ЧСР, за 
винятком тих, що віднесені Статутом та чинним законодавством до 
компетенції Засновника;                                                                                         
 
4.3.2. Несе повну відповідальність перед Засновником за стан, діяльність  
та  за результати діяльності КЗ БК ЧСР;                                                     
 
4.3.3. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-
дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи КЗ БК ЧСР та клубних 
формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 
культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення; 
 
4.3.4. Діє без доручення від імені КЗ БК ЧСР, представляє його в усіх 
установах та організаціях;  
 
4.3.5. Розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства та 
цього Статуту;                                                                                                                 
 
4.3.6. Несе відповідальність за створення умов, необхідних для 
забезпечення належного стану збереження, охорони і використання майна; 
 
4.3.7. Здійснює прийом, звільнення працівників з посад відповідно до 
законодавства України;                                                                                            
 
4.3.8. Розробляє і подає на затвердження штатний розпис КЗ БК ЧСР;                        
 
4.3.9. Веде облік робочого часу та вчасно за погодженням із начальником 
подає табель обліку робочого часу до бухгалтерії відділу освіти, культури, 
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради;                                                                                                              
 
4.3.10. Розробляє та затверджує посадові інструкції працівників за 
погодженням з відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту;                                                       
 
4.3.11. В межах своїх повноважень видає накази, що є обов’язковими 
до виконання для працівників КЗ БК ЧСР;                                                             



4.3.12. Забезпечує виконання розпорядчих документів; 

4.3.13. Створює належні умови для підвищення фахового рівня 
працівників;                 

4.3.14. У межах своїх повноважень надає доручення, визначає 
функціональні обов’язки працівників;                                                                    

4.3.15. Застосовує заходи морального та матеріального заохочення до 
працівників в межах фонду оплати праці, згідно з чинним законодавством 
України вживає до працівників заходи дисциплінарного стягнення;                   

4.3.16. Забезпечує охорону праці, дотримання санітарно-гігієнічних та 
протипожежних норм, техніки безпеки, дотримання законності та порядку 
у межах своїх повноважень.   

5. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

5.1. Припинення діяльності КЗ БК ЧСР здійснюється шляхом його 
реорганізації або ліквідації у відповідності з діючим законодавством 
України:                                                                                                                 
5.1.1. При реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, 
перетворення) його права переходять до правонаступника за рішенням 
сесії селищної ради;                                                                                                                
5.1.2. КЗ БК ЧСР може бути ліквідований лише за рішенням сесії селищної 
ради та за погодженням з обласним управлінням  культури. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Статут Закладу набирає чинності з моменту його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства України. 

6.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту затверджуються 
рішенням сесії Чупахівської селищної ради. 

6.3. Зміни та доповнення, які вносяться в статутні документи підлягають 
реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

6.4. Положення, які не знайшли свого відображення в Статуті, 
регулюються чинним законодавством України. 

 
 
Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК 
 
 



                                                                                                                               Додаток 2 

                                                               Структура 

Комунального  закладу  «Будинок  культури Чупахівської селищної ради» 

№п/п Назва посади Кількість  
штатних 
посад 

  

1 Директор 1   
2 Заступник  директора 1   
3 Художній керівник 3   
4 Інструктор  з фізичної 

культури  та спорту  
0,5   

5 Інструктор по роботі з 
дітьми 

1   

6 Завідувач господарства 2   

7 Прибиральниця 3   
8 Опалювач  4   
9 Двірник  1   
 Всього  штатних одиниць 16,5   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 
Тринадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   
 
 
20.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 
 
Про внесення змін до рішення                                                                                         
другої сесії  сьомого скликання                                                                                           
від 02.01.2018 р. про створення                                                                                              
КЗ «Публічна бібліотека 
Чупахівської селищної  ради» 
 
 
     Згідно з частиною 1 пункту 30 статті 25 та статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з частиною 1 пункту 11 статті 15 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації 
постійних комісій селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, 
соціально економічного розвитку, заслухавши інформацію начальника 
відділу культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач, 
селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
5. Внести зміни до рішення другої сесії сьомого скликання від 02.01.2018 р. 

про створення Комунального закладу «Публічна  бібліотека  
Чупахівської селищної ради»  

 
6. Затвердити Статут Комунального закладу «Публічна бібліотека 

Чупахівської селищної ради» в новій редакції (додаток 1) 
 
7. Приєднати до Комунального закладу «Публічна бібліотека Чупахівської 

селищної ради» в якості структурних підрозділів  без права юридичної 
особи – бібліотеки - філії, що знаходяться поза його місцезнаходженням: 
Олешнянська бібліотека - філія, Довжицька бібліотека – філія. 

 
4. Затвердити перелік бібліотек-філій комунального закладу «Публічна   

  бібліотека Чупахівської селищної ради» (додаток 2) 



5. Затвердити структуру  Комунального закладу «Публічна 
бібліотека Чупахівської селищної ради» в новій редакції (додаток 3) 

 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і 
культури. 

 
 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1   

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                               рішенням тринадцятої сесії                         

                                                                               восьмого скликання                         

                                                                                Чупахівської селищної ради  

                                                                                від 20.12.2021 р.      

                                                                                селищний голова                        

                                                                             ________ Олександр КУЖЕЛЬ                                                   

 

 

 

               

Статут  

Комунального закладу 

«Публічна бібліотека  

Чупахівської селищної ради» 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Цей  Статут,  розроблений у відповідності до Конституції України, 
Законів України “Про місцеве самоврядування”, “Про культуру”, “Про 
бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про інформацію” та інших законодавчих 
актів України, визначає найменування, статус, основні засади діяльності 
публічної  бібліотеки, її права та обов’язки, склад  і компетенцію органів 
управління і контролю, порядок формування майна, порядок створення, 
реорганізації та її ліквідації.  

І. Загальні положення 
1.1. Повна назва –  Комунальний заклад «Публічна бібліотека 

Чупахівської селищної ради», скорочена назва – КЗ «Публічна бібліотека 
Чупахівської селищної ради». 

Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради (далі – Бібліотека) є 
загальнодоступним  інформаційним, культурно-освітнім закладом, який має 
упорядкований фонд документів та доступ до інших джерел інформації, 
здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування 
користувачів.  

1.2.Засновником  Бібліотеки є Чупахівська селищна рада (далі – 
Засновник). Бібліотека є бюджетним та неприбутковим закладом, що 
заснований на спільній власності Чупахівської  територіальної громади.  

1.3. Юридична адреса:   КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської селищної 
ради» Охтирського району Сумської області                                                                                              
Адреса:   42722                                                                       

Сумська область,  
Охтирський район, 
смт Чупахівка, 
вул. Воздвиженська, 1 
1.4. До КЗ  «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» входять 

Публічна  бібліотека та бібліотеки-філії. Бібліотека функціонує на основі 
єдиного адміністративного і методичного керівництва, штатного розпису, 
довідково-пошукового апарату та бібліотечного фонду. Структура Публічної 
бібліотеки Чупахівської селищної ради може змінюватися в зв’язку зі зміною 
поставлених завдань. 

1.5. Бібліотека належить до  “Переліку базової мережі  закладів культури  
місцевого рівня”, який формується на підставі державних соціальних 
нормативів забезпечення населення закладами культури (Закон України “Про 
культуру”), є юридичною особою, має свою печатку, штамп із назвою та 
адресою. 

1.6. Загальне  спрямування  діяльності Бібліотеки здійснює Чупахівська 
селищна рада. Бухгалтерське обслуговування здійснюється бухгалтерією 
відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 
за поданням завідувача  КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» 
відповідно до цілей її утворення і в межах її цивільної правоздатності, що 
передбачено цим Статутом та чинним  Законодавством України. 



1.7. Процес діяльності та ведення діловодства Бібліотеки здійснюється 
державною мовою. 

1.8. Бібліотеку очолює завідувач комунальним закладом, який 
призначається і звільняється з посади за рішенням сесії селищної ради. 

    Завідувач Бібліотекою: 
–      організовує роботу Бібліотеки і несе повну відповідальність за стан і 

результати її діяльності; 
– систематично підвищує рівень професійної компетентності, 

впроваджує  інноваційні форми і методи роботи; 
– представляє інтереси Бібліотеки в органах місцевої влади, інших 

організаціях у відносинах із юридичними та фізичними особами; 
– забезпечує суворе дотримання чинного законодавства;                                                 

– має право на одержання соціальних гарантій, встановлених 
профільним законодавством та законодавством про працю, соціальне 
страхування, пенсійне забезпечення.   

1.9. Бібліотека здійснює свою діяльність,  керуючись цим Статутом, який 
розроблений відповідно до законодавчих документів, що регламентують 
бібліотечну діяльність в Україні та затверджений рішенням Засновника . 

1.10. Бібліотека забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне 
обслуговування, незалежно від  їх статі, віку, національності, освіти, 
соціального стану, політичних і релігійних переконань та місця проживання; 
здійснює свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних потреб жителів 
громади в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав. 

1.11. Формами бібліотечного обслуговування в Бібліотеці є: абонемент, 
читальна зала, дистанційне та нестаціонарне обслуговування (пункти видачі, 
книгоношення).  

1.12. Порядок взаємодії з користувачами визначається “Правилами 
користування селищною  бібліотекою”, що розробляються самостійно на основі 
законів України, інших нормативно-правових актів, даного Положення та 
“Типових правил користування бібліотеками в Україні” і затверджуються 
Засновником. 

1.14. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги 
згідно з чинним законодавством. 

1.15.  Рішення Засновника, прийняті у відповідності до чинного 
законодавства, мають переважну силу порівняно з положеннями цього Статуту. 

1.16. Даний Статут розповсюджується на усі бібліотеки-філії, що входять  
до  КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради».                                                       

 
ІІ. Основні напрями  діяльності 

2.1. Метою діяльності Бібліотеки є: 
– сприяння реалізації конституційного права громадян на вільний доступ 

до інформації, знань, залучення до цінностей світової і вітчизняної культури, 
науки, освіти, збереження та популяризації надбань народної культури та 
місцевих традицій; 



– формування, зберігання та надання в користування  індивідуальним  
користувачам, групам, організаціям документів на різних носіях інформації у 
межах території, зазначеної у Статуті. 

2.2. Для реалізації вказаної мети Бібліотека: 
2.2.1 Формує фонд, універсальний за складом, з урахуванням пріоритетів 

суверенної України, національного складу населення та забезпечує його 
збереження:  

– здійснює комплектування, сумарний та індивідуальний облік, 
систематизацію та технічну обробку документів на різних носіях інформації; 

– складає акти на вилучення документів з фондів (фізично зношених, тих, 
що втратили актуальність та виробничу цінність, тощо), які передає в 
бухгалтерію відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської 
селищної ради для зняття з балансового рахунку;                                                 

 - вживає заходів щодо належного збереження та використання 
бібліотечного фонду;  

– створює довідково-пошуковий апарат як традиційний, так і 
електронний (алфавітний, систематичний та краєзнавчий каталоги, 
систематичну картотеку статей). 

– систематично інформує своїх користувачів про нові надходження. 
2.2.2. Спрямовує свою діяльність на залучення до читання різних верств 

населення: 
– вивчає інтереси та запити користувачів, бере участь у 

соціологічних дослідженнях щодо вивчення потреб населення селища(села), 
ступеня їх задоволення бібліотечними послугами; 

– активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, 
підприємствами і установами, представниками місцевої громади та  іншими 
бібліотеками;  

– проводить соціокультурну діяльність шляхом організації роботи 
клубів за інтересами, просвітницьких заходів, творчих акцій тощо; 

– здійснює довідкове та інформаційне обслуговування громади за 
допомогою  створення інформаційних стендів, використання соціальних мереж 
тощо. 

– збирає і зберігає документи з питань місцевого історико-
культурного життя;  

–  якнайповніше відображає місцеву тематику в довідково-
пошуковому апараті ;  

-            спільно з іншими організаціями створює літописні і біографічні 
описи місцевих визначних пам’яток, історії окремих родин, відомих діячів  
краю, знаменних подій.   

2.2.4. Бере активну участь у житті громади. 
2.2.5. Здійснює іншу діяльність, яка не суперечить законодавству. 
 

ІІІ. Права та обов’язки Бібліотеки 
3.1. Відповідно до законодавства України Бібліотека має право: 



– самостійно визначати зміст, напрями і конкретні форми своєї 
діяльності, здійснювати планування роботи і розробляти перспективи розвитку; 

– представляти  бібліотечний заклад в різних установах і організаціях, 
брати безпосередню участь у роботі нарад, семінарів, конференцій з питань 
бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності; 

– визначати джерела комплектування фондів Бібліотеки; 
– користуватися виділеними асигнуваннями з різних джерел 

фінансування; 
– здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками 

та іншими установами та організаціями; 
– брати участь у конкурсних проектах, у т. ч. міжнародних  (грантова 

діяльність), що сприяють розвитку бібліотечної справи; 
– вилучати  документи із своїх фондів відповідно до нормативно-

правових актів; 
– визначати Перелік додаткових платних послуг користувачам. 
3.2. Відповідно до законодавства України Бібліотека зобов’язана: 
–  дотримуватись відповідних стандартів, норм, правил, встановлених у 

галузі бібліотечної справи, поєднуючи їх з інноваційню діяльністю; 
–  дотримуватись вимог Закону України “Про захист персональних 

даних” ; 
– забезпечувати оперативний облік, надавати статистичну звітність у 

відповідності до законодавства за встановленими формами у визначені терміни; 
річні плани, письмові та статистичні звіти про роботу Бібліотеки. 

 
ІV. Матеріально-технічне забезпечення 

4.1. Бібліотека фінансується з місцевого бюджету та може отримувати 
додаткове фінансування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, 
одержаних від платних послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених 
законодавством. 

4.2. Засновник забезпечує Бібліотеку приміщенням, що відповідає умовам 
обслуговування користувачів, необхідним обладнанням та устаткуванням, 
коштами на оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної техніки, доступом 
до телекомунікаційних мереж. 

4.2.1. Бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходяться на балансі 
відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної 
ради. 

4.2.2. Засновник забезпечує Бібліотеці систему захисту бібліотечного 
фонду та майна (грати, двері, вогнегасники, тощо). 

4.3. Забороняється переміщення Бібліотеки без надання рівноцінного 
упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів, роботи 
працівників, зберігання бібліотечного фонду. 

 
 
 
 



V. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду КЗ 
«Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» 

5.1. Єдиний бібліотечний фонд  Бібліотеки  є універсальним і формується 
на різних носіях інформації. 

5.2. Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом 
фінансування з бюджету селищної ради, інших джерел фінансування, шляхом 
документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного 
одержання документів. 

5.3. Вилучення документів з бібліотечних фондів за ідеологічними чи 
політичними ознаками недопустимо. 

5.4. Користувачі Бібліотеки мають доступ до єдиного бібліотечного 
фонду через  КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» або зручну 
для них бібліотеку-філію. 

5.5. Фонд Бібліотеки включає найповніший перелік документів і баз 
даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить у 
декількох або одному примірнику, найважливіші інформаційні та 
бібліографічні документи зберігаються у бібліотеці смт Чупахівка. 

5.6. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних 
потреб і особливостей населення відповідних округів. 

5.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду 
(складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного 
апарату), здійснює КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» за 
поданням актів бібліотеками-філіями; зняття з балансового рахунку 
здійснюється бухгалтерією відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради. 

 
VІ. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту 

6.1. Зміни та доповнення до Статуту вносить Засновник. 
6.2. Бібліотека має право подавати у письмовому вигляді пропозиції щодо 

внесення змін і доповнень до  Статуту Засновнику, який його затверджує. 
 

VІІ. Реорганізація та ліквідація Бібліотеки 
7.1. Ліквідація та реорганізація Бібліотеки здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України: 
– забороняється перепрофілювання діяльності Бібліотеки. 
7.2. Бібліотека може бути ліквідована лише за рішенням сесії селищної 

ради за погодженням з відділом  культури області. 
 
 

 
 

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК 
 

 



     Додаток 2                                                                                                                    

 

Перелік  

бібліотек-філій комунального закладу «Публічна бібліотека 

Чупахівської селищної ради» 

 

№ 

п/п 

Назва                                 

бібліотеки-філії 

Адреса 

1. Грінченківська бібліотека-

філія 

 

пров. Шкільний,12 

с. Грінченкове, 

Охтирського району,  

Сумської області,  

42725 

2. Лантратівська бібліотека-філія вул. Лебединська, 18 а 

с. Лантратівка,  

Охтирського району,  

Сумської області, 42732 

3. Олешнянська бібліотека- філія вул.Довгого,17а 

с. Олешня, 

Охтирського району, 

Сумської області, 

42726 

4. Довжицька бібліотека - філія вул.Шпака,2 

с.Довжик, 

Охтирського району, 

Сумської області, 

42724 

                              

 

 



Додаток 3 

 

Структура КЗ « Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» 

№  
з/п 

Назва закладу,структурного підрозділу та 
посад 

Кількість  
штатних посад 

1 КЗ « Публічна бібліотека Чупахівської 
селищної ради» 

 

1.1 Завідувач 
 

1 

2 Олешнянська бібліотека – філія 1 
2.1 Бібліотекар 1 категорії 0,5 
2.2 Бібліотекар 1 категорії 

 
0,5 

3 Лантратівська бібліотека -філія 0,5 
3.1 Бібліотекар 1 категорії 

 
0,5 

4 Довжицька бібліотека – філія 0,5 
4.1 Бібліотекар 1 категорії 

 
0,5 

5 Грінченківська бібліотека - філія 0,5 
5.1 Бібліотекар 

 
0,5 

 Всього 3,5 
 
 
 
Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   
 
20.12.2021                                                                                смт Чупахівка 
 
 
Про Програму розвитку культури  
Чупахівської селищної територіальної  
громади на 2022 - 2024 роки 
 
Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державні цільові 
програми», Закону України «Про культуру» з метою популяризації, 
відродження та збереження українських національних традицій, обрядів, 
звичаїв, розвитку української народної творчості, патріотичного виховання та 
підтримки творчих, талановитих особистостей і колективів, заслухавши 
начальника відділу культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру 
Калач про Програму розвитку культури Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2022 - 2024 роки, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1.  Затвердити Програму розвитку культури Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2022 - 2024 роки (Програма додається). 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестицій. 

 
 

 
Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                              Додаток 

                                                                                                    до рішення тринадцятої сесії 
                                                                                восьмого скликання 

                                                                                                Чупахівської селищної ради  
                                                                           від  20. 12.2021 

          
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАМА 
 розвитку  культури   

Чупахівської  
селищної територіальної громади 

 на 2022-2024 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 рік 



   
                                                   

1.Загальні положення 
Програму розвитку культури Чупахівської громади  на 2022-2024 

роки (далі – Програма) розроблено з метою забезпечення належного 
функціонування закладів культури та сільських бібліотек. 

У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про 
культуру» та іншими законами України, указами Президента України та 
урядовими документами.  

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що,  не зважаючи 
на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури і 
бібліотек, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського 
мистецтва, художньої творчості. В громаді на 01.01.2022 року діє 
Комунальний заклад «БУДИНОК КУЛЬТУРИ Чупахівської селищної ради», 
де 7 клубних закладів, 1 публічна бібліотека з 4 бібліотеками-філіями.   
            Впродовж останніх років робота закладів культури громади 
спрямовувалась на адаптацію сфери культури до нових соціально-
економічних умов. Зусиллями органів місцевого самоврядування вдалося 
зберегти мережу закладів культури і бібліотек, забезпечити підтримку 
діяльності аматорських колективів Чупахівської селищної територіальної 
громади.  
          Проте галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і 
творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно 
динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити 
надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх 
тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для 
розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного 
продукту, без яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть 
мати перспективи. 
             Потребує переформатування та переоснащення діяльність всіх 
клубних закладів, бібліотек для виконання у повному обсязі відповідних 
сучасних стандартів. 
              На часі – величезний пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, 
репрезентації кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі 
побутової. 
              Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо 
життєдіяльності аматорського мистецтва, перш за все оплата творчої праці, 
забезпечення музичними інструментами, транспортом, відповідними 
комунальними стандартами закладів культури. Існує низка проблем та 
першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та 
тривалих термінів реалізації. 

Стан матеріально-технічного забезпечення закладів культури, 
особливо на селі, залишається складним.  

Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими 
надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно 



вирішити питання доступності електронних наукових, художніх та 
періодичних видань. 

Потребує підтримки видавнича діяльність бібліотек. 
Все це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури в 
Чупахівській селищній територіальній громаді на період 2022-2024 роки. 

 
2. Мета Програми 

Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури 
Чупахівської селищної територіальної громади на період 2022-2024 роки. 
Метою Програми є підвищення ефективності діяльності закладів культури 
громади, укріплення матеріально-технічної бази, збереження 
нематеріальної та історико-культурної спадщини, забезпечення реалізації 
прав громадян на доступ до культурних надбань, а також розвиток творчих 
ініціатив з урахуванням місцевих особливостей. Забезпечення належних 
умов для того, щоб заклади культури громади працювали краще, 
динамічніше, успішніше, здобували прихильність і визнання не лише на 
Сумщині, а й за її межами. Досягнення цієї мети можливе за умови 
створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери 
незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу 
закладів культури. 

 
3. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 
o створення умов для належного функціонування базової мережі 
закладів культури; 
o забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору 
громади;  
o збереження нематеріальної спадщини; 
o збереження національно-культурної спадщини; 
o інформатизація культурної сфери; 
o здійснення технічного переоснащення закладів культури; 
o надання підтримки майстрам - аматорам; 
o сучасний розвиток бібліотек; 
o оновлення бібліотечних фондів; 
o розвиток аматорської творчості, вокального, хореографічного, 

театрального і декоративно-прикладного мистецтва;  
o визначення культурного розвитку громади одним з пріоритетних 

напрямів діяльності органів місцевого самоврядування; 
o координація діяльності закладів культури у вирішенні  питань  

організації культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, 
створення та реалізації спільних проектів, покращення матеріально-
технічного  стану сільських закладів культури; 

o стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, 
зокрема,      
коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів; 



              
Термін дії Програми – 2022-2024 роки. 

4. Очікувані результати, ефективність Програми 
Виконання Програми дасть змогу: 

o зберегти функціонування діючої мережі закладів культури; 
o підвищити рівень культурного обслуговування громадян, забезпечити 

їх доступ до культурних надбань, розширити спектр надання 
культурно - дозвіллєвих послуг населенню, зокрема молоді; 

o створити сприятливі умови для розвитку культури у Чупахіській 
громаді; 

o розширити доступ до історико-культурних цінностей краю; 
o поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 
o забезпечити подальший розвиток аматорських колективів, втілення 

нових культурних проектів; 
o сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних 

ремесел; 
o забезпечити повноцінне функціонування закладів культури; 
o підвищений рівень зацікавленості дітей та молоді діяльністю клубних 

закладів; 
o підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп 

населення щодо клубних формувань та їх спеціалізації; 
o забезпечити надання якісного культурного продукту; 
o створити сприятливі умови в організації якісного змістовного 

дозвілля жителів громади; 
o покращити матеріально-технічну базу клубних закладів, шляхом 

проведення поточних ремонтів. 
 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми 
       Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства 
України за рахунок коштів бюджету громади та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 
 

6. Контроль за виконанням Програми 
      Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 
молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.  

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми розвитку культури  Чупахівської селищної територіальної 
громади на 2022-2024 роки 

 1. Назва: Програма розвитку культури Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2022 – 2024 роки. 

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про культуру»,  «Про охорону культурної спадщини», «Про 
бібліотеки та бібліотечну справу», «Про охорону археологічної спадщини», 
Указ Президента України від 21 березня 2000 року № 485/2000 «Про державну 
підтримку клубних закладів», а також розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 01 лютого 2016 року № 119-р «Про схвалення Довгострокової 
стратегії розвитку української культури – стратегії реформ» 

   3.Розробники Програми: відділ культури та туризму Чупахівської 
селищної        ради  

4.Замовник Програми або координатор: виконавчий комітет Чупахівської 
селищної  ради. 

   5. Відповідальні за виконання: селищна рада, виконавчий комітет 
Чупахівської        селищної ради, заклади культури громади. 

6. Мета: створення економічних та організаційних умов для подальшого 
збереження і розвитку культурно-мистецької сфери. 

7. Початок: 2022 рік, закінчення: 2024 рік. 

8. Загальні обсяги фінансування: 

Заходи                                                                                                                       
Програми розвитку культури                                                                               

Чупахівської селищної територіальної громади                                                                       
на 2022-2024 роки 

№    Назва заходу                             Джерела фінансування             Термін    
з/п                                                        місцевий           інші                   виконання                                                                             
                                                             бюджет             джерела                  
1.Святкування державних,                30 000,0          150 000,0             2022 рік 
місцевих свят та культурно-             33 000,0           170 000,0            2023 рік 
масових заходів. Підтримка              36 000,0          190 000,0             2024 рік 

фестивальної  діяльності 
 
2.Проведення поточних                     10 200,0           100 000,0            2022 рік 
ремонтів будівель закладів                10 500,0           120 000,0            2023 рік 
культури                                              10 800,0           150 000,0            2024 рік 
 



3.Покращення матеріально-              300,0                 1 500,0                2022 рік 
технічної  бази бібліотек                    600,0                2 000,0                2023 рік 
(вітрини-3. жалюзі-5,штори-15,         900,0                2 500,0                2024 рік 
Ноутбук-2 та ін..) 
 
4.Покращення матеріально-                7 000,0          350 000,0            2022 рік 
технічної бази  клубних                       8 000,0          400 000,0            2023 рік 
закладів (оновлення музичної             9 000,0          450 000,0            2024 рік                            
та звукової техніки, одяг і                                                                                                          
освітлення сцени) 
5.Засоби пожежогасіння                    1 000,0                 6 000,0               2022 рік 
(придбання та заправка                      1 200,0                 7 000,0               2023 рік 
вогнегасників та ін..)                          1 400,0                 8 000,0               2024 рік 
  
6.Розвиток туристичної                      1 500,0              13 500,0             2022 рік 
галузі                                                    1 700,0              25 500,0             2023 рік 
                                                              1 900,0              50 000,0             2024 рік 
 
ВСЬОГО                                              50 000,0          621 000,0             2022 рік 
                                                               55 000,0          724 500, 0            2023 рік 
                                                               60 000,0           850 500,0            2024 рік 
 
 
 
 
 
Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   
 
 
20.12.2021                        
смт Чупахівка 

 
 

 

Розглянувши проект «Програми фінансової підтримки Комунального підприємства 
«Добробут» Чупахівської селищної ради на 2022р.», з метою створення сприятливих умов 
для розвитку і забезпечення його стабільної роботи, яка спрямована на організацію 
благоустрою населених пунктів Чупахівської громади, керуючись пунктом 22 частини 1 
статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада                                           
В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект «Програми фінансової підтримки 
Комунального підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 
2022р» (Додаток). 

2. Відділу планування, фінансово-економічного розвитку, обліку та 
звітності Чупахівської селищної ради забезпечити фінансування заходів  
Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених в селищному 
бюджеті на 2022 рік.  

3. Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ 
житлово-комунального господарства та благоустрою і виконавчий комітет 
Чупахівської селищної ради. 
          4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестицій. 
 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

                                                                                            

Про затвердження «Програми 
фінансової підтримки 
Комунального підприємства 
«Добробут» Чупахівської селищної 
ради на 2022р.» 



                                                                                             ДОДАТОК 
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                                     ПАСПОРТ 

ПРОГРАМИ фінансової підтримки  Комунального підприємства «Добробут» 
Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

КП «Добробут» Чупахівської селищної ради 

2 Розробник Програми КП «Добробут» Чупахівської селищної ради 
3 Співрозробники  Програми Чупахівська селищна рада 
4 Відповідальний виконавець 

Програми 
КП «Добробут» Чупахівської селищної ради 

5 Учасники Програми КП «Добробут» Чупахівської селищної ради та 
Чупахівська селищна рада 

6 Термін реалізації Програми 2022 рік 
7 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть 

участь у виконанні Програми 

місцевий бюджет, інші 

джерела фінансування не 

заборонені законодавством 
8  Обсяг фінансових ресурсів, 

 необхідних для реалізації 
Програми 

тис.гр. 

 
-  

кошти селищного бюджету 
тис.гр. 

83,0 

 
кошти інших джерел не 
заборонених законодавством 
України      тис.гр.       

 



 

 - Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з міського бюджету щорічно готують 
у вигляді запитів на фінансування комунального підприємства «Добробут» Чупахівської 
селищної ради  в межах наявних фінансових ресурсів 

2. Загальні положення. 

Програма фінансової підтримки Комунального підприємства «Добробут» (далі 
Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Господарського кодексу 
України, Бюджетного кодексу України, закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 

Комунальне підприємство «Добробут» (далі – Підприємство) є підприємством 
спільної власності територіальної громади Чупахівської селищної ради, засновником 
якого є Чупахівська селищна рада.  

Основною метою діяльності підприємства є організація благоустрою населених 
пунктів Чупахівської територіальної громади; збирання, транспортування, розміщення 
побутових відходів; належне забезпечення питною водою населення шляхом підтримки в 
робочому стані існуючих водопроводів та розробка проектів на будівництво нових мереж  
водопроводу і каналізаційних комунікацій, очисних споруд; виготовлення проектів 
землеустрою, дозвільної документації. 

Реалізація цієї Програми забезпечить належне вирішення питань, пов’язаних з 
розробкою нових проектів і упорядкуванням дозвільної документації та належним 
утриманням майна спільної власності територіальної громади Чупахівської селищної 
ради, а також інших питань, пов’язаних з веденням господарської діяльності 
підприємства. 

3. Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована Програма 

На сьогодні комунальне підприємство (далі - КП)  перебуває у кризовому стані, про 
що, в першу чергу, свідчить збитковість його роботи. Незадовільний фінансовий стан КП 
не дозволяє своєчасно модернізувати засоби виробництва і забезпечити споживачів 
якісними послугами, спричинює погіршення технічного стану виробничих потужностей та 
підвищення рівня аварійності об’єктів. Внаслідок постійного зростання вартості 
енергоносіїв і матеріально-технічних ресурсів, які використовує КП у господарській 
діяльності та обмеженості фінансових ресурсів у потенційних споживачів послуг, виникає 
заборгованість із заробітної плати та плати за спожиті енергоносії, податкового боргу, та, 
як наслідок, необхідності додаткової сплати штрафних санкцій та пені. 

Тому, для стабільного та беззбиткового функціонування,  комунальне підприємства 
потребує підтримки з боку місцевих органів самоврядування (розроблення та 
впровадження Програми фінансової підтримки КП), залучення додаткового фінансування 
в т.ч. у вигляді зовнішніх та внутрішніх інвестицій, що сприяє стабілізації  фінансово-
господарської діяльності, ефективному використанню, упорядкуванню документації, 
належному утриманню майна, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, 
забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету та вирішенню інших 
питань, пов’язаних з веденням господарської діяльності 
підприємства.                                                     



З метою забезпечення належної реалізації своїх статутних завдань, посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни, підвищення експлуатаційної 
привабливості,  збереження майна спільної власності територіальної громади Чупахівської 
селищної ради, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, послуг, 
поліпшенню стану фінансово-господарської діяльності Підприємства була розроблена ця 
Програма. 

4. Визначення мети та основних завдань Програми 

Метою цієї Програми є визначення комплексу організаційних та економічних 
заходів, спрямованих на підтримку діяльності Підприємства, створення сприятливих умов 
для розвитку і забезпечення його беззбиткової та стабільної роботи, збереження майна 
спільної власності територіальної громади Чупахівської селищної ради шляхом надання 
фінансової підтримки, спрямованої на виконання наступних завдань:   

- здійснення статутної діяльності Підприємства; 

забезпечення   раціонального   використання,  збереження  та  підвищення 
експлуатаційної привабливості майна спільної власності територіальної громади 
Чупахівської селищної ради; 

- зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства; 

- розробка проектно-коштористної документації; 

- виготовлення проектів землеустрою; 

- виготовлення дозвільної документації; 

- підвищення якості надання послуг; 

-забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування Підприємства; 

- покращення технічного оснащення Підприємства й підвищення його виробничої 
ефективності, упорядкування та належного утримання майна; 

- поповнення обігових коштів Підприємства; 

5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми проводиться за рахунок місцевого бюджету, інших коштів 
не заборонених законодавством. 

Обсяги коштів, необхідних для фінансування заходів Програми є орієнтовними і в 
ході її виконання можуть уточнюватися. 

6. Організація управління та контролю 

Організація та хід виконання заходів Програми покладається на Комунальне 
підприємство «Добробут» Чупахівської селищної ради. Виконавець щорічно звітує про 
стан виконання Програми на сесії Чупахівської селищної ради. У випадку не 



затвердження звіту про хід виконання програми, фінансування програми на наступний 
період припиняється або зменшується. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства енергозбереження та транспорту, 
природокористування та цивільного захисту, за поданням якої після погодження постійної 
комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва рішенням сесії селищної ради може бути 
збільшено, зменшено або припинено розмір фінансування. 

7. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- безперебійне функціонування Підприємства; 

- зменшення штрафних санкцій за відсутність дозвільних документів; 

- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально- 
технічної бази Підприємства; 

-зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання 
та впровадження сучасних енергоефективних технологій; 

- покращення якості та розширення номенклатури надання послуг; 

- покращення екологічної ситуації в громаді та забезпечення додаткових 
надходжень в місцевий бюджет; 

- ліквідацію несанкціонованих звалищ на території громади, організацію 
роздільного збирання побутових відходів; 

- здійснення інноваційного технічного та технологічного оснащення Підприємства; 

- підвищення експлуатаційної привабливості та збереження майна, спільної 
власності територіальної громади Чупахівської селищної ради, закріпленого за 
Підприємством; 

- проведення модернізації Підприємства; 

- поліпшення умов благоустрою територіальної громади. 

 

Секретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
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Р І Ш Е Н Н Я   
 
20.12.2021                                                                        смт Чупахівка 

 

 

 

       Розглянувши проект «Програми по ремонту та утриманню доріг 
комунальної власності на території Чупахівської селищної ради на 2022-2024 
рр.», з метою покращення стану вулиць і доріг комунальної власності, 
збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування  
,поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у громаді, керуючись 
пунктом 22 частини  1 статті 26  Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», селищна рада    В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити проект «Програми по ремонту та утриманню доріг комунальної 
власності на території Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр.» 
(Додаток). 
2.Відділу планування, фінансово-економічного розвитку, обліку та звітності 
Чупахівської селищної ради забезпечити фінансування заходів  Програми в 
межах бюджетних асигнувань, передбачених в селищному бюджеті на 2021-
2024 рр.  
3.Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ житлово-
комунального господарства та благоустрою і виконавчий комітет 
Чупахівської селищної ради. 

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестицій. 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

Про затвердження «Програми по 
ремонту та утриманню доріг 
комунальної власності на території 
Чупахівської селищної ради на 
2022-2024 рр.» 



                                                                    ДОДАТОК 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
по ремонту та утриманню  доріг комунальної 

власності на території 
Чупахівської селищної ради на 2022-2024 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт Програми 
Назва Програми  «Програма по ремонту та утриманню  доріг комунальної 

власності на території Чупахівської селищної ради на 2022-
2024 роки». 

Законодавча база 
розроблення Програми 

Закони України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 
року № 2862-VI, «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 
3353-XII, «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР, 
«Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III, 
«Про  джерела  фінансування  дорожнього господарства  
України» від 18.09.1991 № 1562-XII, постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони». 

Розробник Програми Відділ ЖКГ та благоустрою Чупахівської селищної ради 
Мета Програми Збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного 

стану наявної мережі доріг загального користування у тому 
числі місцевого значення, та доріг комунальної власності у 
населених пунктах громади з доведенням термінів 
експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних 
строків. 

Термін реалізації 
Програми 

2022-2024 роки 

Джерела фінансування Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 
державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

Очікувані результати 
виконання Програми 

-збереження існуючої мережі доріг комунальної власності 
від руйнування; 
-виконання заходів з безпеки руху; 
-покращення транспортного пішохідного зв’язку та безпеки 
дорожнього руху; 
-покращення експлуатаційного стану доріг . 
 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми, 
всього, тис. грн. 
 у тому числі: 

2022 рік – 2 655 
2023 рік – 2 700 
2024 рік – 3 000 

 

 
кошти обласного 
бюджету, тис. грн. 

2022 рік – 1 000 
2023 рік – 1 000 
2024 рік – 1 000 

 

кошти селищного 
бюджету, тис. грн. 

2022 рік - 655 
2023 рік - 700 
2024 рік – 1000 

 

інших джерел, не 
заборонених 
законодавством України     
тис.гр. 

2022 рік – 1 000 
2023 рік - 1 000 
2024 рік – 1 000 

 



 

Розділ I 

Загальні положення 

Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної 
транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і 
сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, 
забезпечується рівномірний доступ у різні місця територіальної громади, а 
також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів. 
Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та 
пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку 
економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи 
розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та 
рівнем фінансування галузі дорожнього господарства. 

Проблеми у сфері дорожнього господарства  завжди знаходяться в 
центрі уваги Чупахівської селищної ради. Від того, як вирішуються проблеми 
даної галузі на місцевому  рівні, залежить життєдіяльність, соціальна 
стабільність територіальної громади. На даний час орган місцевого 
самоврядування  в межах своїх можливостей прикладає всі  зусилля для 
утримання дорожньої мережі у належному стані, займається вирішенням 
питань благоустрою. 

Державне управління автомобільними дорогами загального 
користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України 
(Укравтодор), яке має органи управління на місцях – Служби автомобільних 
доріг. 

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг населених 
пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у 
віданні яких вони знаходяться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Інвентаризація  доріг комунальної власності Чупахівської 

селищної ради 
№ Довжина 

км(орієнтовно) 
Назва населеного 

пункту 
Кількість вулиць та провулків у 

населеному пункті 
1 23 Чупахівка 38 
2 6 Оленинське 10 
3 0,7 Софіївка 1 
4 4 Лантратівка 5 
5 3 Новопостроєне 5 
6 1,5  Духовниче 1 
7 5,5 Грінченкове 5 
8 1 Соборне 1 
9 2 Пяткине 2 
10 1,5 Всадки 1 
11 1 Розсохувате 2 
12 10 Довжик 12 
13 - Буро-Рубанівка 5 
14 42,71 Олешня 25 
15 1,5 Горяйстівка 3 
16 4 Комарівка 5 
17 2,5 Лисе 1 
18 3 Нове 1 
19 4,5 Пасіки 1 
20 3 Садки 2 

 120,41 ВСЬОГО 121 

По території Чупахівської громади  також проходять: 
-  автошлях державного значення      Т 19-06   (18,5 км.) (КПП Рижівка-Лебедин-

Лантратівка)                
-  обласні автошляхи  загального користування місцевого значення:          
  О 191104 ( Артемо-Растівка – Мартинівка – Горяйстівка) 
О 191105 ( Чупахівка – Олешня – Сосонка – /Н-12/) 
 О 191106 ( Олешня – Лантратівка) 
О 191107(Чупахівка – Перелуг – Комиші)   (37 км.)                                                                                  

-районні автошляхи  загального користування місцевого значення: 
 С 191101 (Грінченкове – Розсохувате – Грунька) 
С191102  ( Грінченкове – П’яткине) 
С 191103  ( Довжик – Буро-Рубанівка 
С 191107 ( Комиші – Софіївка – Оленинське) 
С 191108 (Під’їзд від /С191107/ до с Коновалик 
 С 191115 (Під’їзд від /О191106/ до с.Нововостроєне) 
С 191128( Під’їзд від /Т-19-06/ до с. Духовниче) 
 С 191135( Під’їзд від/О191104/ до с. Лисе)  
(29,7 км.) 

 



Розділ II 
Мета Програми 

    Метою Програми по ремонту та утриманню  доріг комунальної власності у 
населених пунктах Чупахівської селищної ради  2022-2024 роки (далі-
Програма) є: 

- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної 
власності за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, що 
позитивно вплине на соціально-економічний розвиток громади; 

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального 
користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до 
міжремонтних строків; 

-  поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у громаді; 
-  покращення соціально-економічного розвитку громади, збільшення 

інвестиційної привабливості та розвитку виробництва за рахунок 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг; 

          -  забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів 
виробництва, підприємств, установ Чупахівської селищної ради  шляхом 
покращення якості шляхів сполучення. 

Розділ III 
Завдання  Програми 

Одним із першочергових завдань Програми в 2022-2024 роках для 
Чупахівської селищної ради  є акумулювання коштів на будівництво, 
реконструкцію, капітальний та поточні ремонти, експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної 
власності, та їх ефективне використання. 

Основними завданнями програми є: 

  -     покращення комфортності проживання у громаді; 

  -    попередження виникнення аварійно небезпечних ситуацій; 

  -    покращення стану дорожнього полотна; 

  -    зниження зношуваності автотранспорту; 

  -    забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на 
території   населених пунктів; 

   - забезпечення технічними засобами організації дорожнього руху, об’єктів 
дорожнього сервісу та рекламо носіїв. 



Виходячи з наявних фінансових ресурсів щорічно плануються заходи 
по будівництву, реконструкції та ремонту  доріг комунальної власності в 
населених пунктах. 

Розділ IV 
Очікувані результати 

Виконання Програми забезпечить: 
- збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого 

значення  доріг комунальної власності від руйнування, своєчасне виконання 
поточного ремонту та виконання заходів з безпеки дорожнього руху; 

-  ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі 
маршрутів загального користування; 

-  покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки 
дорожнього руху; 

-  створення умов доступності сільських територій до районного та 
обласного центрів; 

-  проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів 
комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально важливих 
проектів; 

-  ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, 
що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та 
технологій. 

Розділ V 
Термін дії Програми 

Заходи Програми передбачають поетапне вдосконалення у громаді 
інфраструктури доріг в період 2022-2024 років. 

Розділ VI 
Фінансове забезпечення Програми 

   Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в 
межах  видатків, передбачених у  бюджеті  Чупахівської селищної ради на  
відповідний  рік  та  інших джерел фінансування, не заборонених  чинним  
законодавством  України. 

 Щорічно при  формуванні  бюджету  планується  передбачати, 
виходячи із  реальних фінансових  можливостей, цільові  кошти  для 
забезпечення  виконання заходів  Програми. В разі необхідності протягом 
бюджетного року рішенням сесії  Чупахівської селищної ради  
затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.     

 Можливі видатки з місцевого бюджету на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах Чупахівської селищної ради, а 
також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів 
громади , які є складовими автомобільних доріг державного, обласного 
значення (як співфінансування на договірних засадах). 



 Для  реалізації  Програми  також можливе фінансування за рахунок 
благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Розділ VII 
Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються 
на комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, 
транспорту, зв,язку,підприємництва та земельних відносин та на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій. 

 
 
 
Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
Тринадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   
 
20.12.2021                                                                              смт Чупахівка 
 
Про передачу майна 
КНП «ЦПМСД»Чупахівської 
 селищної ради 
 
       Керуючись ст. 26,частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», в зв’язку з виробничою необхідністю, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 

1. Передати  медичне обладнання «Центру первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради,  що знаходилося на обліку 
Чупахівської селищної ради. 

2.КНП «ЦПМСД» поставити на облік передане майно. 
 
3. КНП«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради забезпечити збереження 

та цільове використання вищезазначеного майна, переданого Чупахівською 
селищною радою. 

4. Контроль за виконанням цього 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 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання згоди на заміну 
сторони Орендаря  за діючим 
договором оренди землі

 
     Керуючись статтею 377, частиною 3 статті
України, статей  12, 120, 122 
7, статтею 31 Закону України «
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
розглянувши лист   ПрАТ  «Київстар»  та   ТОВ  «ЮТК»  від 14.11.2021 щодо 
укладення додаткової угоди про заміну сторони у  діючому договорі оренди 
землі від 20.12.2007, селищна
 

1. Надати згоду на проведення заміни сторони за діючим договором 
оренди землі  від  20.12.2007  року 
районному  реєстраційному відділ Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  
Державного   земельного  кадастру» при Держкомземі України   від 
15.02.2008 за №040861501260
земельна ділянка  кадастровий 
площею 0,1225 га, 
сільської ради  та Орендарем 
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер 
Компані»  (ТОВ  «ЮТК»)(іден
після надання  документів, які підтверджують  придбання  інфраструктури 
(базових станцій), яка знаходиться  на вказаній  земельній  ділянці

 2. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди земл
від 20.12.2007  року 
реєстраційному відділ Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  Державного   
земельного  кадастру» при Держкомземі України   від 15.02.2008 за 
№040861501260, додаткової угоди від 13 лютого 2
ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер Компані»  (ТОВ  
«ЮТК»)(ідентифікаційний код  юридичної  особи 44281999)
же умовах та у повному обсязі з моменту підписання додаткової угоди про 
заміну сторони у договорі оренди

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання 
          Тринадцята сесія  

   Р І Ш Е Н Н Я   
.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання згоди на заміну 
сторони Орендаря  за діючим 
договором оренди землі 

Керуючись статтею 377, частиною 3 статті 415 Цивільного кодексу 
України, статей  12, 120, 122  Земельного кодексу України, частиною 3 статті 

31 Закону України «Про оренду землі», керуючись  пунктом 34 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

озглянувши лист   ПрАТ  «Київстар»  та   ТОВ  «ЮТК»  від 14.11.2021 щодо 
укладення додаткової угоди про заміну сторони у  діючому договорі оренди 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

ати згоду на проведення заміни сторони за діючим договором 
від  20.12.2007  року зареєстрованого у

районному  реєстраційному відділ Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  
Державного   земельного  кадастру» при Держкомземі України   від 
15.02.2008 за №040861501260, додаткової угоди від 13 лютого 2009 року,

кадастровий номер 5920386300:03:001:5029
1225 га,  укладеного між Орендодавцем 

та Орендарем – ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» 
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер 
Компані»  (ТОВ  «ЮТК»)(ідентифікаційний код  юридичної  особи 44281999) 
після надання  документів, які підтверджують  придбання  інфраструктури 
(базових станцій), яка знаходиться  на вказаній  земельній  ділянці

. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди земл
20.12.2007  року зареєстрованого у Охтирському  районному  

реєстраційному відділ Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  Державного   
земельного  кадастру» при Держкомземі України   від 15.02.2008 за 

, додаткової угоди від 13 лютого 2009 року
ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер Компані»  (ТОВ  
«ЮТК»)(ідентифікаційний код  юридичної  особи 44281999)
же умовах та у повному обсязі з моменту підписання додаткової угоди про 
заміну сторони у договорі оренди землі та державної реєстрації права оренди.

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

415 Цивільного кодексу 
Земельного кодексу України, частиною 3 статті 

Про оренду землі», керуючись  пунктом 34 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

озглянувши лист   ПрАТ  «Київстар»  та   ТОВ  «ЮТК»  від 14.11.2021 щодо 
укладення додаткової угоди про заміну сторони у  діючому договорі оренди 

ати згоду на проведення заміни сторони за діючим договором 
зареєстрованого у Охтирському  

районному  реєстраційному відділ Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  
Державного   земельного  кадастру» при Держкомземі України   від 

, додаткової угоди від 13 лютого 2009 року, 
5920386300:03:001:5029, загальною 

укладеного між Орендодавцем – Олешнянською  
ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» на Орендаря – 

ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер 
тифікаційний код  юридичної  особи 44281999) 

після надання  документів, які підтверджують  придбання  інфраструктури 
(базових станцій), яка знаходиться  на вказаній  земельній  ділянці. 

. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди землі 
Охтирському  районному  

реєстраційному відділ Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  Державного   
земельного  кадастру» при Держкомземі України   від 15.02.2008 за 

009 року ТОВАРИСТВО  З 
ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер Компані»  (ТОВ  
«ЮТК»)(ідентифікаційний код  юридичної  особи 44281999) набуває на тих 
же умовах та у повному обсязі з моменту підписання додаткової угоди про 

землі та державної реєстрації права оренди. 



 3. Доручити селищному  голові укласти з ТОВ «ЮТК» додаткову угоду 
про заміну сторони у договорі оренди землі від 20.12.2007, зареєстрованого в 
Державному реєстрі земель  від 15.02.2008 року № 040861501260, після 
надання  документів, які підтверджують  придбання  інфраструктури 
(базових станцій), яка знаходиться  на  земельній  ділянці кадастровий номер 
5920386300:03:001:5029. 

         4.  ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн 
Тауер Компані»  (ТОВ  «ЮТК») у місячний термін після підписання 
додаткової угоди  здійснити державну реєстрацію права оренди земельної 
ділянки. 

  5. Контроль  за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію 
селищної ради з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 
 

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії восьмого скликання від 
28.09.2021 «Про затвердження переліку земельних ділянок призначе
для продажу права оренди на
окремими лотами» 
 
    Відповідно до статей 12, 127
частини першої статті 26
самоврядування в Україні», 
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
рішення одинадцятої сесії восьмого 
затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права 
оренди на земельних торгах у формі аукціону
рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку 1 
скликання від 28.09.2021 «Про затвердження переліку земельних ділянок 
призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі 
аукціону окремими лотами»

вилучити земельні д
5920386300:01:001:6128; 
5920386300:01:003:0240;5920385400:01:001:5892;
5920385400:01:001:5890; 5920385400:01:001:5889, та викласти додаток у 
новій редакції що додається.

          2. Контроль виконанням дано
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин
 
 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ
 
 
 
 
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 

Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії восьмого скликання від 
затвердження переліку земельних ділянок призначе

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону

повідно до статей 12, 127 Земельного кодексу України, пункту 34 
частини першої статті 26, статті 59 Закону України «П
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, щодо внесення змін до 
рішення одинадцятої сесії восьмого скликання від 28.09.2021 «
затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами

Внести зміни до додатку 1 рішення одинадцятої сесії восьмого 
від 28.09.2021 «Про затвердження переліку земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі 
аукціону окремими лотами», а саме:  

вилучити земельні ділянки з кадастровими номерами: 
5920386300:01:001:6128; 5920386300:01:001:6134; 5920386300:01:003:0241; 
5920386300:01:003:0240;5920385400:01:001:5892;  5920385400:01:001:5891; 
5920385400:01:001:5890; 5920385400:01:001:5889, та викласти додаток у 
новій редакції що додається. 

виконанням даного рішення покласти на 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії восьмого скликання від 
затвердження переліку земельних ділянок призначених 

мельних торгах у формі аукціону 

Земельного кодексу України, пункту 34 
Закону України «Про місцеве 

враховуючи рекомендації постійної комісії з 
комунального господарства, транспорту, 

щодо внесення змін до 
скликання від 28.09.2021 «Про 

затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права 
окремими лотами», селищна 

рішення одинадцятої сесії восьмого 
від 28.09.2021 «Про затвердження переліку земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

ілянки з кадастровими номерами: 
5920386300:01:001:6134; 5920386300:01:003:0241; 

5920385400:01:001:5891; 
5920385400:01:001:5890; 5920385400:01:001:5889, та викласти додаток у 

го рішення покласти на постійну комісію 
комунального господарства, транспорту, 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 



Додаток 1 
до рішення 13 сесії   

восьмого скликання 
20 грудня 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 5920386300:01:001:6129 1,5994 16.00 
3 5920386300:01:001:6137 0,5401 16.00 
4 5920386300:01:003:0064 10,2229 16.00 
5 5920386300:01:003:0065 11,0933 16.00 
6 5920386300:01:003:0067 3,0004 16.00 
7 5920386300:01:003:0069 0,5255 16.00 
8 5920386300:01:003:0070 4,5430 16.00 
9 5920386300:01:004:0089 0,7878 16.00 
10 5920386300:01:003:0063 0,3555 16.00 
11 5920386300:01:003:0060 6,4439 16.00 
12 5920386300:01:004:0088 1,5478 16.00 
13 5920386300:01:004:0086 5,6948 16.00 
14 5920386300:01:004:0085 1,9448 16.00 
15 5920386300:01:004:0082 2,6302 16.00 
16 5920386300:01:004:0081 4,6337 16.00 
17 5920386300:01:004:0083 5,0158 16.00 
18 5920386300:01:001:6131 8,2649 16.00 
19 5920386300:01:001:6127 3,9000 16.00 
20 5920386300:01:001:6133 9,5732 16.00 
21 5920382000:01:004:5038 6,6331 16.00 
22 5920382000:01:004:5034 5,7428 16.00 
23 5920382000:01:002:5068 4,1207 01.01 
24 5920382000:01:002:5067 2,9644 01.01 
25 5920382800:01:001:5728 16,7358 16.00 
26 5920382800:01:001:5730 22,2689 16.00 
27 5920382800:01:001:5729 16,2595 16.00 
28 5920355500:01:001:5487 9,2612 16.00 
29 5920355500:01:001:5486 4,9838 16.00 
30 5920355500:01:001:5482 4,5127 16.00 



31 5920355500:01:003:0293 9,6507 16.00 
32 5920355500:01:001:5500 9,3664 16.00 
33 5920355500:01:001:5491 6,7635 16.00 
34 5920382000:01:004:5036 19,0873 18.00 
35 5920382000:01:003:5085 32,9872 18.00 
36 5920382000:01:003:5084 13,8721 18.00 
37 5920382000:01:003:5082 7,0368 18.00 
38 5920355500:01:002:0162 19,5239 16.00 
39 5920355500:01:002:0117 4,9684 16.00 
  

Всього 
 

300,3984 
 

 
 
 
 
 
 
 

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920355500:01:003:0321
 
       Керуючись   пунктом 34 частини першої
України     « Про місцеве самовр
126 Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 
розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності, селищна рада
        1.  Погодити технічну 
земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 
5920355500:01:003:0321
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 
земельної ділянки ( кадастровий номер 
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 пунк
Охтирського району Сумської області.
          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 
сформувалися в результаті поділу
5920355500:01:003:0333; 5920355500
5920355500:01:003:0336
відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».
          4. Контроль за виконанням даного 
комісію з питань будівництва, житлово 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.  

        Селищний голова

                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

0321 

Керуючись   пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33 Закону 
України     « Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79
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 

0321 ). 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки ( кадастровий номер 5920355500:01:003:
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:

0333; 5920355500:01:003:0334; 5920355500:01:003
0336; 5920355500:01:003:0337; 5920355500:01:003

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».  

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань будівництва, житлово – коммунального
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.  

 
Селищний голова                         Олександр

 
 
 
 
 

РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

статті 26, статтею 33 Закону 
ядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 

126 Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 
розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 
:0321), 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) 

тів на території Чупахівської селищної ради 

3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 
, з кадастровими номерами: 

5920355500:01:003:0335; 
5920355500:01:003:0338 

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 

рішення покласти на постійну 
коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

Олександр  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустр
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Фальченко Надії Євг
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Фальченко Надії Євгенівні 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
сільськогосподарського призначення на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, кадастровий но
ділянки 5920386300:01:003:0238
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель
числі угіддя – пасовища
5920386300:01:003:0238
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Фальченко Надії Євгенівні 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Фальченко Надії Євгенівні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Фальченко Надії Євгенівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
ктів, площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Фальченко Надії Євгенівні у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Чупахівської селищної

Охтирського району Сумської області, кадастровий но
ділянки 5920386300:01:003:0238. 

Передати у приватну власність громадянці Фальченко Надії Євгенівні 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в то
пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0238, розташовану за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Фальченко Надії Євгенівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

рухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр
 
 

РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

ою щодо відведення земельної 
Фальченко Надії Євгенівні для ведення 

26, статті 33 Закону 
статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
еєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
особистого селянського 

за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення на території Чупахівської селищної 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

Фальченко Надії Євгенівні 
особистого селянського 

сільськогосподарського призначення ( в тому 
), кадастровий номер земельної ділянки  

аселених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                         
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Бардака Олега Віктор
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею 1,7000 га, селищна рада 
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Бардаку Олегу Вікторовичу
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:07:001:0013
    2. Передати у приватну власність громадянину
Вікторовичу, земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920382000:07:001:0013
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Бардаку Олегу Вікторовичу 
ділянку оформити відповідно до Закону 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

        Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Бардаку Олегу Вікторовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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: 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. П
селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Бардаку Олегу Вікторовичу для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: с. П’

селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
20382000:07:001:0013. 

редати у приватну власність громадянину
, земельну ділянку площею – 1,7000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної
5920382000:07:001:0013, розташовану в межах с. П’яткине
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Бардаку Олегу 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
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                 смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Бардаку Олегу Вікторовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

в межах с. П’яткине, 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
особистого селянського 

’яткине, Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

редати у приватну власність громадянину Бардаку Олегу 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

яткине на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
України «Про державну реєстрацію 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Стеценка Михайла Максим
( конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,8039 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Стеценку Михайлу Максимовичу
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:008:0038
    2. Передати у приватну власність громадянину
Максимовичу, земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920382000:01:008:0038
території  Чупахівської селищної ради О
    3. Громадянину Стеценку Михайлу Максимовичу
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

        Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Стеценку Михайлу Максимовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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 затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

в, площею 1,8039 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Стеценку Михайлу Максимовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

20382000:01:008:0038. 
Передати у приватну власність громадянину 

, земельну ділянку площею – 1,8039 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:01:008:0038, розташовану за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Стеценку Михайлу Максимовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Стеценку Михайлу Максимовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою:                                           

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Стеценку Михайлу 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів на 
хтирського району Сумської області. 

 право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                        
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126, 186 Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Бідоленка Валерія Віктор
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,2073 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Бідоленку Валерію Вікторовичу
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:001:0733
    2. Передати у приватну власність громадянин
Вікторовичу, земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920382000:01:001:0733
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Бідоленку Валерію Вікторовичу
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

        Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Бідоленку Валерію Вікторовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

тва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Бідоленка Валерія Вікторовича, зареєстрованого за адресою: 

, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селян

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 1,2073 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Бідоленку Валерію Вікторовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

20382000:01:001:0733. 
Передати у приватну власність громадянину 

, земельну ділянку площею – 1,2073 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:01:001:0733, розташовану за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Бідоленку Валерію 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
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                  смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Бідоленку Валерію Вікторовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
о за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Бідоленку Валерію 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою 
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україн
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Ральцева Олексія Анатолій
( конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,7071 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Ральцеву Олексію Анатолійовичу для ведення 
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:002:0168.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Анатолійовичу, земельну ділянку площею 
особистого селянського господарства
призначення ( в тому числі угіддя 
іншими господарськими будівлями і дворами), кадастровий 
ділянки  5920355500:01:002:0168, розташовану
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Ральцеву Олексію Анатолійовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Ральцеву Олексію Анатолійовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

я Анатолійовича, зареєстрованого за адресою:
( конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 1,7071 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Ральцеву Олексію Анатолійовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:002:0168. 

Передати у приватну власність громадянину 
лійовичу, земельну ділянку площею – 1,7071 га 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – землі під сільськогосподарськими та 
іншими господарськими будівлями і дворами), кадастровий 
ділянки  5920355500:01:002:0168, розташовану за межами населених пунктів 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Ральцеву Олексію Анатолійовичу право власності на 
оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

щодо відведення земельної 
Ральцеву Олексію Анатолійовичу для 

26, статті 33 Закону 
і», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою:                                          

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
Ральцеву Олексію Анатолійовичу для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Ральцеву Олексію 
1,7071 га  для ведення 

із земель сільськогосподарського 
землі під сільськогосподарськими та 

іншими господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер земельної 
за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Ральцеву Олексію Анатолійовичу право власності на 
оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Ромась Дарини Анатоліївни
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Ромась Дарині Анатоліївні для ведення 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
рада, Охтирського району Сумської обла
ділянки 5920382000:01:001:0734.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:01:001:0734
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Ромась Дарині Анатоліївні 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Ромась Дарині Анатоліївні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Дарини Анатоліївни, зареєстрованої за адресою: 
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

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

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Ромась Дарині Анатоліївні для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920382000:01:001:0734. 

Передати у приватну власність громадянці Ромась Дарині Анатоліївні 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:0734, розташовану за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Ромась Дарині Анатоліївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Ромась Дарині Анатоліївні для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
особистого селянського 

за адресою: Чупахівська селищна 
сті, кадастровий номер земельної 

Ромась Дарині Анатоліївні 
особистого селянського 

призначення ( в тому числі 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту 
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Манько Лілії Володимирівни
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Манько Лілії Володимирівні
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:003:0328
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в т
угіддя – рілля
5920355500:01:003:0328
території  Чупахівської селищної ради О
    3. Громадянці Манько Лілії Володимирівні 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Манько Лілії Володимирівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

лії Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами нас

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

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Манько Лілії Володимирівні для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

ї ділянки 5920355500:01:003:0328. 
Передати у приватну власність громадянці Манько Лілії Володимирівні 

у площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 
із земель сільськогосподарського призначення ( в т

рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:01:003:0328, розташовану за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Манько Лілії 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 
 
 

РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

землеустрою щодо відведення земельної 
Манько Лілії Володимирівні для 

26, статті 33 Закону 
Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Манько Лілії Володимирівні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів на 
хтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                   
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відн
Віри Петрівни, зареєстрованої за адресою: 
затвердження проекту 
власність для ведення 
КВЦПЗ 01.03) розташованої 
селищна рада  ВИРІШИЛА
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Рой Вірі Петрівні для ведення 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920355500:01:003:0315.
    2. Передати у приватну власність громадянці
ділянку площею – 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами), када
5920355500:01:003:0315, розташовану
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Рой Вірі Петрівні право власності на земельну ділянку 
оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                   

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Рой Вірі Петрівні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Віри Петрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

для ведення особистого селянського господарства
розташованої за межами населених пунктів, площею 1,8977 га,
ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Рой Вірі Петрівні для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 
рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920355500:01:003:0315. 

Передати у приватну власність громадянці Рой Вірі Петрівні земельну 
 1,8977 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:01:003:0315, розташовану за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Рой Вірі Петрівні право власності на земельну ділянку 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Рой Вірі Петрівні для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки Рой 
( конфіденційна інформація) про 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
особистого селянського господарства (код згідно 

за межами населених пунктів, площею 1,8977 га, 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
особистого селянського 

за адресою: Чупахівська селищна 
рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

Рой Вірі Петрівні земельну 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

стровий номер земельної ділянки  
за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
Рой Вірі Петрівні право власності на земельну ділянку 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Ланчака Євнегія Володимир
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Ланчаку Євнегію Володимировичу для ведення 
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської
земельної ділянки 5920386300:01:003:0249.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Володимировичу, земельну ділянку площею 
особистого селянського господарства
призначення ( в тому числі угіддя 
ділянки  5920386300:01:003:0249, розташовану
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Л
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 
        Селищний голова
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Ланчаку Євгенію Володимировичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Ланчака Євнегія Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

а інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Ланчаку Євнегію Володимировичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0249. 

Передати у приватну власність громадянину 
Володимировичу, земельну ділянку площею – 2,0000 га 
особистого селянського господарства із земель сільського
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920386300:01:003:0249, розташовану за межами населених пунктів 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Ланчаку Євнегію 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 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Ланчаку Євгенію Володимировичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
Ланчаку Євнегію Володимировичу для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
області, кадастровий номер 

 Ланчаку Євнегію 
2,0000 га  для ведення 

із земель сільськогосподарського 
рілля), кадастровий номер земельної 

за межами населених пунктів 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

анчаку Євнегію Володимировичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                           
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 3
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Резниченка Вячеслава Олексадр
(конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,8976
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Резниченку
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:003:0314
    2. Передати у приватну власність громадянину
Олександровичу, земельну ділянку площею 
особистого селянського господарства
призначення ( в тому числі угі
іншими господарськими будівлями і дворами
ділянки  5920355500:01:003:0314
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Резниченку В
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 
        Селищний голова

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Резниченку Вячеславу 

для ведення особистого селянського господарства

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Резниченка Вячеслава Олексадровича, зареєстрованого за адресою: 
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої
населених пунктів, площею 1,8976 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Резниченку Вячеславу Олександровичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

янки 5920355500:01:003:0314. 
приватну власність громадянину Резниченку Вячеславу 
земельну ділянку площею – 1,8976

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – землі під сільськогосподарськими т
іншими господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер земельної
ділянки  5920355500:01:003:0314, розташовану за межами населених пунктів 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Резниченку Вячеславу Олександрович
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 

                               смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Резниченку Вячеславу 

для ведення особистого селянського господарства 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 
за адресою: Чупахівська 

селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Резниченку Вячеславу 
1,8976 га  для ведення 

із земель сільськогосподарського 
землі під сільськогосподарськими та 

), кадастровий номер земельної 
за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

овичу право власності 
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА 
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту 
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Ральцева Юрія Олексадр
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Ральцеву Юрію Олександр
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:003:0329.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Олександровичу, земельну ділянку
особистого селянського господарства
призначення ( в тому числі угіддя 
ділянки  5920355500:01:003:0329, розташовану
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Ральцеву Юрію Олександр
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
 
 
        Селищний голова
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Ральцеву Юрію Олександровичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву гром
Ральцева Юрія Олексадровича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Ральцеву Юрію Олександровичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:003:0329. 

Передати у приватну власність громадянину
, земельну ділянку площею – 2,0000 га 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920355500:01:003:0329, розташовану за межами населених пунктів 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Ральцеву Юрію 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

СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

землеустрою щодо відведення земельної 
Ральцеву Юрію Олександровичу для 

26, статті 33 Закону 
самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Передати у приватну власність громадянину Ральцеву Юрію 
2,0000 га  для ведення 

із земель сільськогосподарського 
рілля), кадастровий номер земельної 

за межами населених пунктів 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункт
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Шмакова Олексія Леонідовича
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 0,5973 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Шмакову
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, 
земельної ділянки 5920386300:02:003:0271.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Леонідовичу, земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920386300:02:003:027
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Шмакову
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 
        Селищний голова
 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Шмакову Олексію Леонідовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комі
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

Леонідовича, зареєстрованого за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 

пунктів, площею 0,5973 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Шмакову Олексію Леонідовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, 
земельної ділянки 5920386300:02:003:0271. 

Передати у приватну власність громадянину 
, земельну ділянку площею – 0,5973 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:02:003:0271, розташовану за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Шмакову Олексію Леонідовичу 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 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Шмакову Олексію Леонідовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Шмакову Олексію 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
р земельної ділянки  

за межами населених пунктів на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 

                                                                                                                                                                                                       



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Гоменюка Володимира Петровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у 
селянського господарства
площею 2,0000 га,селищна рада 
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Гоменюку Володимиру Петровичу 
селянського господарства
Чупахівська селищна рада, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:027
    2. Передати у приватну власність громадянину
Петровичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920386300:02:003:0272
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Гоменюку Володимиру Петровичу 
земельну ділянку оформити відповідно до 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Гоменюку Володимиру Петровичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Гоменюка Володимира Петровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Гоменюку Володимиру Петровичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:
Чупахівська селищна рада, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:027

Передати у приватну власність громадянину Гоменюку Володимиру 
Петровичу земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земе
5920386300:02:003:0272, розташовану в межах с. Олешня, 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Гоменюку Володимиру Петровичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Гоменюку Володимиру Петровичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Гоменюка Володимира Петровича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

адресою: с. Олешня, 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

за адресою: с. Олешня, 
Чупахівська селищна рада, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0272. 

Гоменюку Володимиру 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

с. Олешня, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Гоменюку Володимиру Петровичу право власності на 
Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охти

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Горєвої Тетяни Василівни, з
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність громадянці
селянського господарства
сільськогосподарського призначення розташованих за межами населених 
пунктів на території Чупахівської селищної ради
Сумської області, кадастровий номер
5920386300:01:003:0245
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної
5920386300:01:003:0245
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Горєвій Тетяні Василівні
ділянку оформити відповідно до Закону Україн
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                            

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Горєвій Тетяні Василівні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Горєвої Тетяни Василівни, зареєстрованої за адресою:

, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за
ею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Горєвій Тетяні Василівні для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
сільськогосподарського призначення розташованих за межами населених 
пунктів на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:01:003:0245. 

приватну власність громадянці Горєвій 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
рілля), кадастровий номер земельної

20386300:01:003:0245, розташовану за межами населених пунктів
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Горєвій Тетяні Василівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
рського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

відведення земельної 
Горєвій Тетяні Василівні для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
ареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення розташованих за межами населених 

, Охтирського району 
земельної ділянки 

Горєвій Тетяні Василівні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
и «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 11
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Заікіної Парасковії Миколаївни, 
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,0800 га,
 
    1. Затвердити проект 
Заікіній Парасковії Миколаївні
сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:0827
    2. Передати у приватну 
Миколаївні земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920385400:01:001:0827
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Заікіній Парасковії Миколаївні
земельну ділянку оформити відповідно до Закону 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
ділянки у власність громадянці Заікіній Парасковії Миколаївні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 11

 кодексу України, 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:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 
00 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Заікіній Парасковії Миколаївні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності 

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 5920385400:01:001:0827. 

Передати у приватну власність громадянці Заікіній Парасковії 
Миколаївні земельну ділянку площею – 1,0800 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

85400:01:001:0827, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Заікіній Парасковії 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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Заікіній Парасковії Миколаївні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Заікіній Парасковії 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на 
України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Пасльон Тетяни Олександрівни, 
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Пасльон Тетяні Олександрівні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0828
    2. Передати у приватну власність громадянці
Олександрівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності 
земельної ділянки 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Пасльон Тетяні Олександрівні 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Пасльон Тетяні Олександрівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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: 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 
пунктів, площею 1,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Пасльон Тетяні Олександрівні 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 

ї ділянки 5920385400:01:001:0828. 
Передати у приватну власність громадянці

земельну ділянку площею – 1,0000 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадас
земельної ділянки 5920385400:01:001:0828, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Пасльон Тетяні Олександрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Пасльон Тетяні Олександрівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Передати у приватну власність громадянці Пасльон Тетяні 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Крамаренко Наталії Г
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, 
площею 0,4000 га, селищна рада 
 
    1. Затвердити проект 
Крамаренко Наталії Г
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0829.
    2. Передати у приватну власність громадянці
Григорівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  59203854
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Крамаренко Наталії Г
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        Селищний голова
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                      

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Крамаренко Наталії Григорівні 

селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
а, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Крамаренко Наталії Григорівни, зареєстрованої за адресою:

про затвердження проекту землеустрою щодо 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Крамаренко Наталії Григорівні 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 5920385400:01:001:0829. 

Передати у приватну власність громадянці Кра
земельну ділянку площею – 0,4000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0829, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Крамаренко Наталії Григорівні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                                      смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Крамаренко Наталії Григорівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
ригорівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Крамаренко Наталії 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

00:01:001:0829, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

ригорівні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Невдачина Миколи Антоновича, зареєстрованого за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 0,4000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Невдачину Миколі Антоновичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0833.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Антоновичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0833, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Невдачину Миколі Антоновичу
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Невдачину Миколі Антоновичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 
пунктів, площею 0,4000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Невдачину Миколі Антоновичу 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 5920385400:01:001:0833. 

Передати у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 0,4000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0833, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Невдачину Миколі Антоновичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Невдачину Миколі Антоновичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Невдачина Миколи Антоновича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Невдачину Миколі 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920385400:01:001:0833, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Соболя Олександра Миколайовича
(конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 0,4
 
    1. Затвердити проект 
Соболю Олександру Миколайовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001
    2. Передати у приватну власність громадянину
Миколайовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  592038
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Соболю Олександру Миколайовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону Укр
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Соболю Олександру Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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 затвердження проекту 

я земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану 
населених пунктів, площею 0,4500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
Соболю Олександру Миколайовичу 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 5920385400:01:001:0832. 

Передати у приватну власність громадянину Со
земельну ділянку площею – 0,4500 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0832, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Соболю Олександру Миколайовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                                смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Соболю Олександру Миколайовичу 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташовану за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Соболю Олександру 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

Соболю Олександру Миколайовичу право власності на 
аїни «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Виходець Ганни Василівни, зареєстрованої за адресою:
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 0,4000 га, селищна рада 
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Виходець Ганн
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за
рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920386300:02:003:0275.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:02:003:0275, розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Виходець Ганн
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
         

Селищний голова
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Виходець Ганні Василівні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Василівни, зареєстрованої за адресою:
, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Виходець Ганні Василівні для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
20386300:02:003:0275. 

Передати у приватну власність громадянці Виходець Ганн
земельну ділянку площею – 0,4000 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:02:003:0275, розташовану за межами с. Олешня, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Виходець Ганні Василівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Виходець Ганні Василівні для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Василівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами с. Олешня, 

відведення земельної ділянки у 
особистого селянського 

адресою: Чупахівська селищна 
рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

Виходець Ганні Василівні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

с. Олешня, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                         
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Кириченко Вікторії Володимирівни, зареєстрованої за адресою:
(конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власні
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,4676 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Кириченко Вікторії Володимирівні
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:001
    2. Передати у приватну власність громадянці
Володимирівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920386300:01:001:6180
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Кириченко Вікторії Володимирівні 
земельну ділянку оформит
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        

Селищний голова
 

                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Кириченко Вікторії Володимирівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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 затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 1,4676 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Кириченко Вікторії Володимирівні для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:001:6180. 

у приватну власність громадянці Кириченко Вікторії 
земельну ділянку площею – 1,4676 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер 
5920386300:01:001:6180, розташовану за межами населених пунктів
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Кириченко Вікторії Володимирівні 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                 смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Кириченко Вікторії Володимирівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Кириченко Вікторії Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Кириченко Вікторії 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
), кадастровий номер земельної ділянки  

населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на 
и відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА 

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту 
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Решітько Алли Олексіївни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,4676 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Решітько Аллі Олексіївні
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за
рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920386300:01:001:6178.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:01:001:6178, розташовану
території  Чупахівської селищної ради Охтирськ
    3. Громадянці Решітько Аллі Олексіївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова
 
 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Решітько Аллі Олексіївні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

лли Олексіївни, зареєстрованої за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населе

пунктів, площею 1,4676 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Решітько Аллі Олексіївні для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920386300:01:001:6178. 

Передати у приватну власність громадянці Решітько Аллі Олексіїв
земельну ділянку площею – 1,4676 га  для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:001:6178, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Решітько Аллі 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 

СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

землеустрою щодо відведення земельної 
Решітько Аллі Олексіївні для ведення 

26, статті 33 Закону 
Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
лли Олексіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
особистого селянського 

Чупахівська селищна 
рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

Решітько Аллі Олексіївні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  

населених пунктів, на 
ого району Сумської області. 

Решітько Аллі Олексіївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                        
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Чеснакової Юлії Миколаївни, зареєстрованої за адресою:
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 1,2500 га, селищна рада 
 
    1. Затвердити проект 
Чеснаковій Юлії Миколаївні
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в 
межах с. Горяйстівка на території Чупахівської селищної ради
району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:03:001:0009.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення 
власності ( в тому числі угіддя 
5920386300:03:001:0009, розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсь
    3. Громадянці Чеснаковій Юлії Миколаївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Чеснаковій Юлії Миколаївні
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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:

, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
 у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. Горяйстівка, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в 
межах с. Горяйстівка на території Чупахівської селищної ради
району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:03:001:0009. 

Передати у приватну власність громадянці Чеснаковій Юлії Мико
земельну ділянку площею – 1,2500 га  для ведення особистого селянського 

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

5920386300:03:001:0009, розташовану в межах с. Горяйстівка
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Чеснаковій Юлії 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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                  смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Чеснаковій Юлії Миколаївні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Чеснакової Юлії Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

в межах с. Горяйстівка, 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
особистого селянського 

 рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в 
межах с. Горяйстівка на території Чупахівської селищної ради, Охтирського 
району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

Чеснаковій Юлії Миколаївні 
особистого селянського 

мель сільськогосподарського призначення комунальної 
), кадастровий номер земельної ділянки  

в межах с. Горяйстівка, на території  
кої області. 

Чеснаковій Юлії Миколаївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                        
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Мамєдова Рустама Асіфовича
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,4676 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Мамєдов
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:001:617
    2. Передати у приватну власність громадянину
Асіфовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920386300:01:001:6179
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Мамєдову Рустаму Асіфовичу
земельну ділянку оформити відповідно до З
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 
        Селищний голова
 
 

                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Мамєдову Рустаму Асіфовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, тран
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Мамєдова Рустама Асіфовича, зареєстрованого за адресою:

, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 1,4676 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Мамєдову Рустаму Асіфовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:001:6179. 

у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 1,4676 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ді

6179, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Мамєдову Рустаму Асіфовичу 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 

                                                  смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Мамєдову Рустаму Асіфовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Мамєдову Рустаму 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  

населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на 
акону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Галкіна Миколи Івановича, зареєстрованого за адресою:
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
Довгого, с. Олешня, площею 0,34
 
    1. Затвердити проект 
громадянину Галкіну Миколі Івановичу 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0276
    2. Передати у приватну власність громадянину
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля
5920386300:02:003:0276
інформація) 
    3. Громадянину Галкіну Миколі Івановичу
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Галкіну Миколі Івановичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Галкіна Миколи Івановича, зареєстрованого за адресою:

, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану
с. Олешня, площею 0,3462 га, селищна рада  ВИРІ

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Галкіну Миколі Івановичу для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) ( конфіденційна інформація)
земельної ділянки 5920386300:02:003:0276

Передати у приватну власність громадянину Галкіну Миколі Івановичу 
земельну ділянку площею – 0,3462 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:02:003:0276, розташовану за адресою: 

Галкіну Миколі Івановичу право власності на зе
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Галкіну Миколі Івановичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Галкіна Миколи Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

розташовану за адресою:вул. 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
особистого селянського 

( конфіденційна інформація) 
земельної ділянки 5920386300:02:003:0276. 

Галкіну Миколі Івановичу 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
земельної ділянки  
 ( конфіденційна 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
учасника АТО Дудника Василя Сергійовича, зареєстрованого
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарств
населеного пункту, площею 1,6248
 
    1. Затвердити проект 
Дуднику Василю Сергійовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумсько
земельної ділянки 5920385400:01:001:0826
    2. Передати у приватну власність громадянину
Сергійовичу земельну ділянку 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920385400:01:001:0826
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
    3. Громадянину Дуднику Василю Сергійовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину – учаснику АТО

для ведення особистого селянського господарства

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадян

Дудника Василя Сергійовича, зареєстрованого
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану 
населеного пункту, площею 1,6248 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Дуднику Василю Сергійовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

, Охтирського району Сумської області, кадастровий 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0826. 

у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 1,6248 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0826, розташовану за межами населеного пункту
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

Дуднику Василю 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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
учаснику АТО Дуднику Василю 

для ведення особистого селянського господарства 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

озглянувши заяву громадянина - 
Дудника Василя Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташовану за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
ї області, кадастровий номер 

 Дуднику Василю 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
омер земельної ділянки  

за межами населеного пункту, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського г
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Гордієнко Миколи 
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
адресою: ( конфіденційна інформація)
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Гордієнко М
селянського господарства
конфіденційна інформація)
5920386300:02:003:0273.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Олександровичу земельну ділянку площею 
особистого селянського господарства
призначення ( в тому числі угіддя 
ділянки  5920386300:02:003:0273, розташовану
інформація) на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області. 
    3. Громадянину Гордієнко М
земельну ділянку оформити
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                             

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                             

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Гордієнко Миколі Олександровичу 
для ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

 Олександровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 

я земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

( конфіденційна інформація), площею 0,6600 га,

Затвердити проект землеустрою щодо відведення 
Гордієнко Миколі Олександровичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
конфіденційна інформація), кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:02:003:0273. 

у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 0,6600 га 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 

ілянки  5920386300:02:003:0273, розташовану за адресою
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Гордієнко Миколі Олександровичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

                                                                                                                                

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                                             смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Гордієнко Миколі Олександровичу 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за 
, площею 0,6600 га, селищна рада  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: ( 
, кадастровий номер земельної ділянки 

 Гордієнко Миколі 
0,6600 га  для ведення 

із земель сільськогосподарського 
рілля), кадастровий номер земельної 

адресою ( конфіденційна 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

 право власності на 
відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                    
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Поддячого Миколи
(конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
с. Оленинське, площею 0,3975 га,
 
    1. Затвердити проект 
Поддячому Миколі 
селянського господарства
с. Оленинське на території  Чупахівської
Сумської області, кадастровий 
5920355500:04:001:0158
    2. Передати у приватну власність громадянину
Григоровичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920355500:04:001:0158
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Поддячому
земельну ділянку оформити відпові
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        

Селищний голова

                                                                             

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Поддячому Миколі Григоровичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

риємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Миколи Григоровича, зареєстрованого за адресою:

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
елянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованого
Оленинське, площею 0,3975 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 Григоровичу у власність для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в межах 
Оленинське на території  Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:04:001:0158. 

Передати у приватну власність громадянину Поддячому
земельну ділянку площею – 0,3975 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
5920355500:04:001:0158, розташовану в межах с. Оленинське
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Поддячому Миколі 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 

                                                                              

                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                      смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Поддячому Миколі Григоровичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
ровича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованого в межах 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
для ведення особистого 

із земель запасу в межах 
, Охтирського району 

номер земельної ділянки 

Поддячому Миколі 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
омер земельної ділянки  
Оленинське, на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
право власності на 

дно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Залізняка Олексія Івановича
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 0,8500
 
    1. Затвердити проект 
Залізняку Олексію 
сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий 
земельної ділянки 5920382000:01:003:0163
    2. Передати у приватну власність громадянину
Івановичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920382000:01:003:0163
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
    3. Громадянину Залізняку Олексію Івановичу
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                               

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Залізняку Олексію Івановичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, тран
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Залізняка Олексія Івановича, зареєстрованого за адресою:

, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 
00 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Залізняку Олексію Івановичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

межами населеного пункту на території  Чупахівської 
ирського району Сумської області, кадастровий 

земельної ділянки 5920382000:01:003:0163. 
Передати у приватну власність громадянину 

Івановичу земельну ділянку площею – 0,8500 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:01:003:0163, розташовану за межами населених пунктів
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

Залізняку Олексію 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 

                                                                               

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Залізняку Олексію Івановичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території  Чупахівської 
ирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Залізняку Олексію 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
омер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Малишко Наталії Іларіонівни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Малишко Наталії Іларіонівні
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої за
межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради, 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920382000:01:003:0164.
    2. Передати у приватну власність громадянці
Іларіонівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920382000:01:003:0164, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Малишко Наталії Іларіонівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Малишко Наталії Іларіонівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, тран
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Малишко Наталії Іларіонівни, зареєстрованої за адресою:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Малишко Наталії Іларіонівні у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої за
межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради, 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920382000:01:003:0164. 

Передати у приватну власність громадянці 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920382000:01:003:0164, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

айону Сумської області. 
Малишко Наталії Іларіонівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Малишко Наталії Іларіонівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Малишко Наталії Іларіонівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
особистого селянського 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої за 
межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради, 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

 Малишко Наталії 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920382000:01:003:0164, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

Малишко Наталії Іларіонівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                              
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Помазану Василю Миколайовичу для 
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Помазана Василя Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у вл
селянського господарства
населених пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Помазану Василю 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:002:0185.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Миколайовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920355500:01:002:0185, розташовану
населених пунктів, на терит
району Сумської області.
    3. Громадянину П
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Помазану Василю 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, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

омазана Василя Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану 
населених пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
омазану Василю Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:002:0185. 

Передати у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920355500:01:002:0185, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Помазану Василю 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 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                            смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Помазану Василю Миколайовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
омазана Василя Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташовану за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Помазану Василю 
ля ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920355500:01:002:0185, розташовану за межами 
орії  Чупахівської селищної ради Охтирського 

омазану Василю Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

тяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Мокрухи Дмитра Сергійовича, 
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
пунктів, площею 2,0000 га,
    1. Затвердити проект 
Мокрусі Дмитру Сергійовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:03:001:0019.
    2. Передати у приватну
Сергійовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920382000:03:001:0019, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Мокрусі Дмитру Сергійовичу
земельну ділянку оформити 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
         

Селищний голова

                                                                            

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
ділянки у власність громадянину Мокрусі Дмитру Сергійовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Мокрухи Дмитра Сергійовича, зареєстрованого за адресою:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
ощею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Мокрусі Дмитру Сергійовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

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 5920382000:03:001:0019. 

Передати у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер 
емельної ділянки  5920382000:03:001:0019, розташовану

населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Мокрусі Дмитру 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 

                                                                            

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Мокрусі Дмитру Сергійовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Мокрусі Дмитру 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
пасовища), кадастровий номер 

емельної ділянки  5920382000:03:001:0019, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на 
відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА 
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту 
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Волнушкіна Юрія Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Волнушкіну Юрію Миколайовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумськ
земельної ділянки 5920382000:03:001:0020.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Миколайовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920382000:03:001:0020, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирськог
району Сумської області.
    3. Громадянину Волнушкіну Юрію Миколайовичу
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Волнушкіну Юрію Миколайовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву гром
Волнушкіна Юрія Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташо
населених пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Волнушкіну Юрію Миколайовичу 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 5920382000:03:001:0020. 

Передати у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920382000:03:001:0020, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирськог
району Сумської області. 

Волнушкіну Юрію Миколайовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

землеустрою щодо відведення земельної 
Волнушкіну Юрію Миколайовичу для 

26, статті 33 Закону 
самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Волнушкіна Юрія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
ої області, кадастровий номер 

 Волнушкіну Юрію 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
пасовища), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920382000:03:001:0020, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

 право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                           
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Лапіна Євгена Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,3900 га,
 
    1. Затвердити проект 
Лапіну Євгену Миколайовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0837.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Миколайовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920382000:01:001:0837
населених пунктів, на території  Чупахівської сел
району Сумської області.
    3. Громадянину Лапіну
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Лапіну Євгену Миколайовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 

пунктів, площею 1,3900 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Миколайовичу 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 
елищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920385400:01:001:0837. 
Передати у приватну власність громадянину

земельну ділянку площею – 1,3900 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920382000:01:001:0837, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Лапіну Євгену Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                               смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Лапіну Євгену Миколайовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Миколайовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
елищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Передати у приватну власність громадянину Лапіну Євгену 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
), кадастровий номер 

, розташовану за межами 
ищної ради Охтирського 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
особистого селянськог
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Заїкіна Миколи Івановича, зареєстрованого за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 0,6900 га,
 
    1. Затвердити проект 
Заїкіну Миколі Івановичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0836
    2. Передати у приватну власність громадянину
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя 
5920385400:01:001:0836
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Заїкіну Миколі Івановичу
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                       

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Заїкіну Миколі Івановичу 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

аїкіна Миколи Івановича, зареєстрованого за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

пунктів, площею 0,6900 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
аїкіну Миколі Івановичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

ташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

ї ділянки 5920385400:01:001:0836. 
Передати у приватну власність громадянину Заїкіну Миколі Івановичу 

земельну ділянку площею – 0,6900 га  для ведення особистого селянського 
із земель сільськогосподарського призначення

власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної
00:01:001:0836, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
аїкіну Миколі Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
их прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Заїкіну Миколі Івановичу для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
аїкіна Миколи Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

ташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

аїкіну Миколі Івановичу 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Невдачина Андрія Дмитровича, зареєстрованого за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,1400 га,
 
    1. Затвердити проект 
Невдачину Андрію Дмитровичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Ч
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0841.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Дмитровичу, земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0841, розташовану
населених пунктів, на території  
району Сумської області.
    3. Громадянину Невдачину Андрію Дмитровичу
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                   

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Невдачину Андрію Дмитровичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 1,1400 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
Невдачину Андрію Дмитровичу 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  Ч
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0841. 

Передати у приватну власність громадянину Невдачину Андрію 
земельну ділянку площею – 1,1400 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0841, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Невдачину Андрію 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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                                   смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Невдачину Андрію Дмитровичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Невдачина Андрія Дмитровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Невдачину Андрію 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920385400:01:001:0841, розташовану за межами 
Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 1
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Невдачина Валентина Івановича
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 0,4000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Невдачину Валентину Івановичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0844
    2. Передати у приватну
Івановичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920385400:01:001:
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Невдачину
земельну ділянку оформити 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Невдачину Валентину Івановичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 1

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

Валентина Івановича, зареєстрованого за адресою:
, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за ме

00 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Валентину Івановичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

ї ділянки 5920385400:01:001:0844. 
Передати у приватну власність громадянину Невдачину

Івановичу земельну ділянку площею – 0,4000 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0844, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Невдачину Валентину 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 

                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Валентину Івановичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Невдачину Валентину 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на 
відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                  
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Кривогуза Володимира Володимировича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у в
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Кривогузу Володимиру Володимировичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0840.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Володимировичу земельну ділянку площею 
особистого селянського господарства
призначення комунальної власності ( в тому числі угіддя 
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської сел
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Кривогузу Володимиру Володимировичу 
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Кривогузу Володимиру 

для ведення особистого селянського господарства

пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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 затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 1,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Володимиру Володимировичу у власність 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 

лищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0840. 

Передати у приватну власність громадянину Кривогузу Володимиру 
земельну ділянку площею – 1,0000 га 

селянського господарства із земель сільськогосподарського 
комунальної власності ( в тому числі угіддя 

кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської сел
Охтирського району Сумської області. 

Кривогузу Володимиру Володимировичу 
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

ний голова                         Олександр 

                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                        смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Кривогузу Володимиру 

для ведення особистого селянського господарства 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Кривогуза Володимира Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 
лищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Кривогузу Володимиру 
1,0000 га  для ведення 

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

кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:0840, розташовану 
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 

Кривогузу Володимиру Володимировичу право власності 
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121,
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Невдачиної Наталії О
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, пло
    1. Затвердити проект 
Невдачиній Наталії Олександрівні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0838.
    2. Передати у приватн
Олександрівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Невдачиній
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 
        Селищний голова

                                                                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Невдачиній Наталії Олександрівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121,

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Наталії Олександрівни, зареєстрованої за адресою:
(конфіденційна інформація), про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої
населених пунктів, площею 0,4600 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Наталії Олександрівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
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 5920385400:01:001:0838. 

Передати у приватну власність громадянці Невдачиній
земельну ділянку площею – 0,4600 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадас
земельної ділянки 5920385400:01:001:0838, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Невдачиній Наталії Олександрівні право власності на 
янку 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 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Невдачиній Наталії Олександрівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
зареєстрованої за адресою: 

, про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Невдачиній Наталії 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

5920385400:01:001:0838, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на 
янку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                   
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Невдачина Леоніда Григоровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власні
селянського господарства
населених пунктів, площею 0,4600 га,
 
    1. Затвердити проект 
Невдачину Леоніду Григоровичу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0839.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Григоровичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0839, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради О
району Сумської області.
    3. Громадянину Невдачину
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        Селищний голова

                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Невдачину Леоніду Григоровичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

еоніда Григоровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація), про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої
населених пунктів, площею 0,4600 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
еоніду Григоровичу 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 

ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0839. 

Передати у приватну власність громадянину Невдачину
земельну ділянку площею – 0,4600 га  для ведення 
господарства із земель сільськогосподарського призначення

комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0839, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради О
району Сумської області. 

Невдачину Леоніду 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 

                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Невдачину Леоніду Григоровичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
еоніда Григоровича, зареєстрованого за адресою: 

, про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Невдачину Леоніду 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920385400:01:001:0839, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

еоніду Григоровичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Олександра Олексійовича, зареєстров
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,040
 
    1. Затвердити проект 
Заяц Олександру Олексійовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0835.
    2. Передати у приватну власність 
Олексійовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Заяц 
земельну ділянку оформити відповідно 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Заяц Олександру Олексійовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Олександра Олексійовича, зареєстрованого за адресою:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 1,0400 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Олександру Олексійовичу 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 5920385400:01:001:0835. 

Передати у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 1,0400 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 

ділянки  5920385400:01:001:0835, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Заяц Олександру 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 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Заяц Олександру Олексійовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина Заяц 
аного за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Заяц Олександру 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

00:01:001:0835, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

Олександру Олексійовичу право власності на 
до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 3
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Склярова Олександра
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власніс
селянського господарства
населених пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Склярову Олександру
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:001:1715.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Петровичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920386300:01:001:1715, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради О
району Сумської області.
    3. Громадянину Склярову
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Склярову Олександру Петровичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

Олександра Петровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Олександру Петровичу 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 

тирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:001:1715. 

Передати у приватну власність громадянину Склярову
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920386300:01:001:1715, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради О
району Сумської області. 

Склярову 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 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Склярову Олександру Петровичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
овича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
тирського району Сумської області, кадастровий номер 

Склярову Олександру 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920386300:01:001:1715, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

овичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Невдачиної Людмили Миколаївни
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 0,4600 га,
 
    1. Затвердити проект 
Невдачиній Людмилі Миколаївні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0843
    2. Передати у приватну власність громадянці
Миколаївні земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920385400:01:001:
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Невдачиній
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Невдачиній Людмилі Миколаївні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Людмили Миколаївни, зареєстрованої за адресою:
інформація), про затвердження проекту 

відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 0,4600 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Людмилі Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦП
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

ілянки 5920385400:01:001:0843. 
Передати у приватну власність громадянці Невдачиній

земельну ділянку площею – 0,4600 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0843, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Невдачиній Людмилі Миколаївні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

еєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Невдачиній Людмилі Миколаївні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
, зареєстрованої за адресою: 

, про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Невдачиній Людмилі 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 
розташовану за межами 

населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

еєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Лапіної Галини Володимирівни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 0,4700 га,
 
    1. Затвердити проект 
Лапіній Галині Володимирівні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумськ
земельної ділянки 5920385400:01:001:1311.
    2. Передати у приватну власність громадянці
Володимирівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920385400:01:001:1311, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Лапіній Галині Володимирівні
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Лапіній Галині Володимирівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
ісцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши зая
Лапіної Галини Володимирівни, зареєстрованої за адресою:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03)  розташованої за межами населених 
пунктів, площею 0,4700 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Лапіній Галині Володимирівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:1311. 

Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею – 0,4700 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:1311, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Лапіній Галині 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 

                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Лапіній Галині Володимирівні для 

26, статті 33 Закону 
ісцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Лапіної Галини Володимирівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 
ої області, кадастровий номер 

Передати у приватну власність громадянці Лапіній Галині 
для ведення особистого 

одарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920385400:01:001:1311, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Лапіної Аліси Олександрівни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 0,9400 га,
 
    1. Затвердити проект 
Лапіній Алісі Олександрівні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0842.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя 
5920385400:01:001:0842, розташовану
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Лапіній Алісі Олександрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова
 

                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
    Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Лапіній Алісі Олександрівні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Аліси Олександрівни, зареєстрованої за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

пунктів, площею 0,9400 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Лапіній Алісі Олександрівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0842. 

Передати у приватну власність громадянці Лапіній 
земельну ділянку площею – 0,9400 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0842, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Лапіній Алісі Олександрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

ових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Лапіній Алісі Олександрівні для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Аліси Олександрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населених пунктів на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Алісі Олександрівні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Лапіній Алісі Олександрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА 

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту 
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Міщенко Ольги Олексіївни, зареєстрованої за адресою:
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
пунктів, площею 0,8600 га,
 
    1. Затвердити проект 
Міщенко Ользі 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0834.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя 
5920385400:01:001:0834
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Міщенко 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
         

Селищний голова

                                                                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Міщенко Ользі Олексіївні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Олексіївни, зареєстрованої за адресою:
, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами насел

пунктів, площею 0,8600 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 Олексіївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0834. 

у приватну власність громадянці Міщенко 
земельну ділянку площею – 0,8600 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної

00:01:001:0834, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Міщенко Ользі Олексіївні право власності на земельну 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

землеустрою щодо відведення земельної 
Міщенко Ользі Олексіївні для ведення 

26, статті 33 Закону 
Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Олексіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Міщенко Ользі Олексіївні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту 
ділянки у власність громадянину
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Воробйова Ростислава Олександровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Воробйову Ростиславу Олександровичу
селянського господарства
сільськогосподарського пр
межами населених пунктів
Охтирського району Сумської області, кадастровий 
5920355500:01:002:018
    2. Передати у приватну власність громадянину
Олександровичу земельну ділянку площею 
особистого селянського господарства
призначення комунальної 
кадастровий номер земельно
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Воробйову Рости
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Воробйову Ростиславу 

для ведення особистого селянського господарства

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву гром
Воробйова Ростислава Олександровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Воробйову Ростиславу Олександровичу у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, 
межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради, 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділян

5500:01:002:0187. 
Передати у приватну власність громадянину Воробйову Ростиславу 

земельну ділянку площею – 2,0000 га 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

комунальної власності ( в тому числі угіддя 
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0187
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

Воробйову Ростиславу Олександровичу
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

                                                                  
РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

землеустрою щодо відведення земельної 
Воробйову Ростиславу 

для ведення особистого селянського господарства 

26, статті 33 Закону 
самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Воробйова Ростислава Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
для ведення особистого 

 за рахунок земель 
изначення комунальної власності, розташованої за 

на території  Чупахівської селищної ради, 
номер земельної ділянки 

Воробйову Ростиславу 
00 га  для ведення 

із земель сільськогосподарського 
власності ( в тому числі угіддя – рілля), 
ї ділянки  5920355500:01:002:0187, розташовану 

за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 

славу Олександровичу право власності 
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Васильченко Тетяни Іванівни
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
пунктів, площею 1,8719
 
    1. Затвердити проект 
Васильченко Тетяні 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер
земельної ділянки 5920386300:01:003:0247
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя 
ділянки  5920386300:01:003:0247
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянці Васильченко 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Васильченко Тетяні Іванівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Тетяни Іванівни, зареєстрованої за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
ю 1,8719 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Тетяні Іванівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер
земельної ділянки 5920386300:01:003:0247. 

у приватну власність громадянці Васильченко 
ощею – 1,8719 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий н
ділянки  5920386300:01:003:0247, розташовану за межами населених пунктів, 

торії  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Васильченко Тетяні 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 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Васильченко Тетяні Іванівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Васильченко Тетяні Іванівні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
), кадастровий номер земельної 

за межами населених пунктів, 
торії  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведенн
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Вакуленко Світлани Вікторівни, 
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею 0,8500 га, селищна рада 
 
    1. Затвердити проект 
Вакуленко Світлані Вікторівні
селянського господарства
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
Чупахівка, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:02:001:3099.
    2. Передати у приватну власність громадянці
Вікторівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
призначення ( в тому числі угіддя 
ділянки  5920355500:02:000:3099, розта
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Вакуленко 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова
 

                                                                             

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведенн
ділянки у власність громадянці Вакуленко Світлані Вікторівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Світлани Вікторівни, зареєстрованої за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Світлані Вікторівні у власність для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)  
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
Чупахівка, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:02:001:3099. 

Передати у приватну власність громадянці Вакуленко 
земельну ділянку площею – 0,8500 га  для ведення 

селянського господарства із земель  запасу сільськогосподарського 
( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 

ділянки  5920355500:02:000:3099, розташовану в межах
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Вакуленко Світлані Вікторівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

ечових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                             

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Вакуленко Світлані Вікторівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

в межах смт Чупахівка, 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
для ведення особистого 

 за рахунок земель  
запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах смт 
Чупахівка, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Вакуленко Світлані 
для ведення особистого 

із земель  запасу сільськогосподарського 
рілля), кадастровий номер земельної 

в межах смт Чупахівка, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Світлані Вікторівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину 
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
учасника АТО Данілова Олега
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Данілову Олегу
селянського господарства
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:002:0184.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Сергійовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920355500:01:002:0184
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сум
    3. Громадянину Данілову Олегу
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину – учаснику АТО

для ведення особистого селянського господарства

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

Данілова Олега Сергійовича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

ощею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Данілову Олегу Сергійовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:002:0184. 

Передати у приватну власність громадянину
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 
господарства із земель сільськогосподарського призначення

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:01:002:0184, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сум

Данілову Олегу 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
 
 
 
 
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
учаснику АТО Данілову Олегу 

для ведення особистого селянського господарства 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина - 
Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер 

Передати у приватну власність громадянину Данілову Олегу 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
омер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

Олександр  КУЖЕ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                           
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Склярової Руслани Вікторівни
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
пунктів, площею 2,0000
 
    1. Затвердити проект 
Скляровій Руслані Вікторівні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий 
земельної ділянки 59203555
    2. Передати у приватну власність громадянці
Вікторівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності
земельної ділянки  5920355500:01:002:0186
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Скляровій Руслані Вікторівні 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Скляровій Руслані Вікторівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
и у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за ме
пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Руслані Вікторівні 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 
земельної ділянки 5920355500:01:002:0186. 

Передати у приватну власність громадянці 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий н
земельної ділянки  5920355500:01:002:0186, розташован
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Скляровій Руслані Вікторівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                               смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Скляровій Руслані Вікторівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Скляровій Руслані 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
), кадастровий номер 

, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянин
для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Бездрабко Олександр
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,6000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Бездрабко Олександр
селянського господарства
селищна рада, Охтирський 
земельної ділянки 5920382000:01:003:0161.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Васильовичу земельну ділянку пл
селянського господарства
комунальної власності
земельної ділянки  5920382000:01:003:01
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Бездрабко Олександр
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        Селищний голова
 
 

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Бездрабко Олександру Васильовичу 
для ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Бездрабко Олександра Васильовича, зареєстрованого за адресою:

іденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої
населених пунктів, площею 1,6000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Бездрабко Олександру Васильовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:003:0161. 

Передати у приватну власність громадянину Бездрабко Олександр
земельну ділянку площею – 1,6000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий н
земельної ділянки  5920382000:01:003:0161, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

Сумської області. 
Бездрабко Олександру Васильовичу 

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 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Бездрабко Олександру Васильовичу 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
асильовича, зареєстрованого за адресою: 
про затвердження проекту землеустрою щодо 

для ведення особистого 
розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 
за адресою: Чупахівська 

район, Сумська область, кадастровий номер 

Бездрабко Олександру 
для ведення особистого 

мель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

 право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
особистого селянського госп
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Горбатенко Ольги Петрівни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
пунктів, площею 1,5966 га,
 
    1. Затвердити проект 
Горбатенко Ользі Петрівні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівсько
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0229.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя 
ділянки  5920386300:01:003
на території  Чупахівської 
області. 
    3. Громадянці Горбатенко Ользі Петрівні 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Горбатенко Ользі Петрівні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
ьної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 1,5966 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Горбатенко Ользі Петрівні 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  Чупахівсько
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0229. 

Передати у приватну власність громадянці Горбатенко Ользі Пет
земельну ділянку площею – 1,5966 га  для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920386300:01:003:0229, розташовану за межами населених пунктів, 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Горбатенко Ользі Петрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                                                 смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Горбатенко Ользі Петрівні для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Горбатенко Ольги Петрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Горбатенко Ользі Петрівні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
), кадастровий номер земельної 

за межами населених пунктів, 
селищної ради Охтирського району Сумської 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Боровенської Олени Сергіївни, зареєстрова
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, 
площею 1,5966 га,селищна ра
    1. Затвердити проект 
Боровенській Олені Сергіївні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0228.
    2. Передати у приватну власність громадянці
Сергіївні, земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Боровенській Олені Сергіївні
ділянку оформити відповідно до Закону 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                 

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Боровенській Олені Сергіївні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 

 кодексу України, 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:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Боровенській Олені Сергіївні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0228. 

Передати у приватну власність громадянці Бо
земельну ділянку площею – 1,5966 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920386300:01:003:0228, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Боровенській 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 

                                                                                  

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Боровенській Олені Сергіївні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
ної за адресою: ( конфіденційна 
землеустрою щодо відведення 

особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Боровенській Олені 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
пасовища), кадастровий номер 

386300:01:003:0228, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на земельну 
України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                         
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відн
Коржової Ольги Миколаївни, зареєстрованої за адресою:
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
пунктів, площею 1,9178 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Коржовій Ользі Миколаївні
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий 
ділянки 5920355500:01:003:0311
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя 
будівлями і дворами
5920355500:01:003:0311
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Коржовій Ользі Миколаївні 
ділянку оформити відповідно до Зак
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова
 

                                                                               

                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                         

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Коржовій Ользі Миколаївні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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:

, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

ідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 1,9178 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Коржовій Ользі Миколаївні для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 

, Охтирського району Сумської області, кадастровий 
ділянки 5920355500:01:003:0311. 

Передати у приватну власність громадянці Коржовій Ользі Миколаївні
ділянку площею – 1,9178 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя – пасовища та землі під господарськими 
будівлями і дворами), кадастровий номер земельної ді
5920355500:01:003:0311, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Коржовій 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 

                                                                               

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Коржовій Ользі Миколаївні для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Коржової Ольги Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
особистого селянського 

Чупахівська селищна 
, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

Коржовій Ользі Миколаївні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
та землі під господарськими 
омер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на земельну 
ону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Гриценко Алли Олександрівни, зареєстрованої за адресою:
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,5966 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Гриценко Аллі Олександрівні для ведення 
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0223.
    2. Передати у 
Олександрівні земель
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  59203863
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянці Гриценко Аллі Олександрівні 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова
 

                                                                           

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Гриценко Аллі Олександрівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, тран
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

риценко Алли Олександрівни, зареєстрованої за адресою:
, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

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

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
риценко Аллі Олександрівні для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0223. 

Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею – 1,5966 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий

ї ділянки  5920386300:01:003:0223, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

риценко Аллі Олександрівні право власності на земельну 
ити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 
Селищний голова                         Олександр 

                                                                              

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Гриценко Аллі Олександрівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
риценко Алли Олександрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
риценко Аллі Олександрівні для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

приватну власність громадянці Гриценко Аллі 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
пасовища), кадастровий номер 
, розташовану за межами 

населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на земельну 
ити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Водяницької Ангеліни
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Водяницькій 
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:004:0199.
    2. Передати у приватну 
Сергіївні земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920386300:01:004:0199
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Водяницькій Ангеліні
земельну ділянку оформити відповідно до Закон
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова
 
 

                                                                                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Водяницькій Ангеліні Сергіївні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, тран
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Водяницької Ангеліни Сергіївни, зареєстрованої за адресою:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Водяницькій Ангеліні Сергіївні для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:004:0199. 

Передати у приватну власність громадянці Водяницькій Ангеліні
ну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

:01:004:0199, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Водяницькій Ангеліні 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 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Водяницькій Ангеліні Сергіївні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
і для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Водяницькій Ангеліні 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

право власності на 
у України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Воробйова Богдана Олександровича, зареєстрованого за адресою:
конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власніст
селянського господарства
населених пунктів, площею 2,0000
 
    1. Затвердити проект 
Воробйову Богдану 
селянського господарства
сільськогосподарського призначення комунальної власності
межами населених пунктів на території Чупахівської
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельн
5920355500:01:002:018
    2. Передати у приватну власність громадянину
Олександровичу земель
особистого селянського 
призначення комунальної власності ( в тому числі угіддя 
кадастровий номер земельної діля
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Воробйову Богдану Олександровичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Воробйову Богдану Олександровичу 
для ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, тран
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Воробйова Богдана Олександровича, зареєстрованого за адресою:
конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Воробйову Богдану Олександровичу у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
сільськогосподарського призначення комунальної власності
межами населених пунктів на території Чупахівської
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельн

183. 
у приватну власність громадянину Воробйову Богдану
земельну ділянку площею – 2,0000

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
комунальної власності ( в тому числі угіддя 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:018
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 

хтирського району Сумської області. 
Воробйову Богдану Олександровичу 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Воробйову Богдану Олександровичу 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Воробйова Богдана Олександровича, зареєстрованого за адресою: ( 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
для ведення особистого 

 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої за 
межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

Воробйову Богдану 
2,0000 га  для ведення 

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

:01:002:0183, розташовану 
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 

Воробйову Богдану Олександровичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Мамули Ігоря Миколайовича, зареєстрованого за
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 1,7070 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Мамулі Ігорю
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:002:0172.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Миколайовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
дворами), кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0172, 
розташовану за межами населених пунктів, на території  Чупахів
селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Мамулі Ігорю
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 
 
        Селищний голова
 

                                                                                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
Р І Ш Е Н Н Я 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Мамулі Ігорю Миколайовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

иколайовича, зареєстрованого за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

пунктів, площею 1,7070 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Мамулі Ігорю Миколайовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0172. 
Передати у приватну власність громадянину

земельну ділянку площею – 1,7070 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – під господарськими будівлями і 
дворами), кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0172, 

за межами населених пунктів, на території  Чупахів
селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Мамулі Ігорю 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 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Мамулі Ігорю Миколайовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
иколайовичу для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Передати у приватну власність громадянину Мамулі Ігорю 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
під господарськими будівлями і 

дворами), кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0172, 
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської 

иколайовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Федорченка Вадима
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площ
 
    1. Затвердити проект 
Федорченку Вадиму
сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003
    2. Передати у приватну власність громадянину
Григоровичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Ф
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        Селищний голова

                                                                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Федорченку Вадиму Григоровичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

едорченка Вадима Григоровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

пунктів, площею 1,5966 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
едорченку Вадиму Григоровичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

межами населеного пункту на території Чупахівської
, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

ої ділянки 5920386300:01:003:0226. 
у приватну власність громадянину Ф

ну ділянку площею – 1,5966 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадас

нки 5920386300:01:003:0226, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Федорченку Вадиму Григоровичу 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

відведення земельної 
Федорченку Вадиму Григоровичу для 

26, статті 33 Закону 
статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
ригоровича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03), 

межами населеного пункту на території Чупахівської 
, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Федорченку Вадиму 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
), кадастровий номер 

, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

 право власності на 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Водяницької Юлії Дмитрівни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Водяницькій
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, к
земельної ділянки 5920386300:01:003:0246.
    2. Передати у приватну власність громадянці
Дмитрівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920386300:01:003:0246, розташовану
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
    3. Громадянці Водяницькій
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова
 

                                                                                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Водяницькій Юлії Дмитрівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Юлії Дмитрівни, зареєстрованої за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

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

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Водяницькій Юлії Дмитрівні для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:
селищна рада, Охтирського району Сумської області, к
земельної ділянки 5920386300:01:003:0246. 

Передати у приватну власність громадянці 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:01:003:0246, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

Водяницькій Юлії Дмитрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Водяницькій Юлії Дмитрівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Юлії Дмитрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
Юлії Дмитрівні для ведення особистого 

за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Водяницькій Юлії 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Юлії Дмитрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Кузьменко Маргарити Олегівни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
пунктів, площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити проект 
Кузьменко Маргариті Олегівні
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:003:0330.
    2. Передати у приватну власність громадянці
Олегівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя –
5920355500:01:003:0330, розташовану
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Кузьменко Маргариті Олегівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова
                                                              

                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Кузьменко Маргариті Олегівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Кузьменко Маргарити Олегівни, зареєстрованої за адресою:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Кузьменко Маргариті Олегівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:003:0330. 

Передати у приватну власність громадянці Кузьменко Маргариті 
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
– пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:003:0330, розташовану за межами насел
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Кузьменко Маргариті Олегівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

рухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 
                                                               

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Кузьменко Маргариті Олегівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Кузьменко Маргарити Олегівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Кузьменко Маргариті 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Кузьменко Маргариті Олегівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Діденка Олега Євгенійовича
інформація), про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
пунктів, площею 1,5966 га,
    1. Затвердити проект 
Діденку Олегу Євгенійовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:022
    2. Передати у приватну власність громадянину
Євгенійовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  59203
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Діденку
ділянку оформити відповідно до Закону Україн
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
       

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Діденку Олегу Євгенійовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

лега Євгенійовича, зареєстрованого за адресою:
, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

пунктів, площею 1,5966 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

легу Євгенійовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03),
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0229. 

Передати у приватну власність громадянину
земельну ділянку площею – 1,5966 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920386300:01:003:0229, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Діденку Олегу Євгенійовичу право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Діденку Олегу Євгенійовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Передати у приватну власність громадянину Діденку Олегу 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
пасовища), кадастровий номер 
, розташовану за межами 

населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на земельну 
и «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункт
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Кузьменка Олександра Вікторовича, зареєстрованого
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у влас
селянського господарства
населених пунктів, площею 2,0000
 
    1. Затвердити проект 
Кузьменку Олександру Вікторовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий 
земельної ділянки 5920355500:01:003:0327
    2. Передати у приватну власність громадянину
Вікторовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Кузьменку
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Кузьменку Олександру Вікторовичу 
для ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

Олександра Вікторовича, зареєстрованого
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Олександру Вікторовичу 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 
земельної ділянки 5920355500:01:003:0327. 

Передати у приватну власність громадянину Кузьменку
земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий н
земельної ділянки 5920355500:01:003:0327, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Кузьменку Олександру Вікторовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Кузьменку Олександру Вікторовичу 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Олександра Вікторовича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Кузьменку Олександру 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
пасовища), кадастровий номер 

ашовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

Олександру Вікторовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Шевченку Андрію Володимировичу 
для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Шевченка Андрія Володимировича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,5966 га,
 
    1. Затвердити проект 
Шевченку Андрію 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:022
    2. Передати у приватну власність громадянину
Володимировичу земельну ділянку площею 
особистого селянського 
призначення комунальної власності ( в тому числі угіддя 
кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:01:003:02
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної рад
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Шевченку Андрію Володимировичу
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
        Селищний голова

                                                                                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Шевченку Андрію Володимировичу 
для ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, тран
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Шевченка Андрія Володимировича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 1,5966 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Шевченку Андрію Володимировичу 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 

, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0224. 

Передати у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 1,5966 га 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
комунальної власності ( в тому числі угіддя 

кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:01:003:02
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної рад
Охтирського району Сумської області. 

Шевченку Андрію Володимировичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

лова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Шевченку Андрію Володимировичу 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Шевченка Андрія Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
ля ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Шевченку Андрію 
1,5966 га  для ведення 

із земель сільськогосподарського 
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:01:003:0224, розташовану 
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 

 право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Поддячого Максима Сергійовича
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,596
 
    1. Затвердити проект 
власність гр. Поддячому Максиму Сергійовичу
селянського господарства
селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:022
    2. Передати у приватну власність громадянину
Сергійовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради
району Сумської області.
    3. Громадянину Поддячому Максиму Сергійовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова
 

                                                                                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
    Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Поддячому Максиму Сергійовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 

 кодексу України, 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 затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої
населених пунктів, площею 1,5966 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Поддячому Максиму Сергійовичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за адресою: Чупахівська
, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:01:003:0222. 
Передати у приватну власність громадянину Поддячому Максиму 

земельну ділянку площею – 1,5966 га  для ведення 
господарства із земель сільськогосподарського призначення

комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадас
земельної ділянки 5920386300:01:003:0222, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради
району Сумської області. 

Поддячому Максиму Сергійовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Поддячому Максиму Сергійовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
ваного за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
для ведення особистого 
за адресою: Чупахівська 

, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Поддячому Максиму 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
пасовища), кадастровий номер 
, розташовану за межами 

населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

Поддячому Максиму Сергійовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Кириченка Миколи
(конфіденційна інформаці
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 1,5966 га,
    1. Затвердити проект 
Кириченку Миколі 
сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:022
    2. Передати у приватну власність громадянину
Вікторовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  5920386300:01:003:02
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Кириченку Миколі
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державн
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Кириченку Миколі Вікторовичу 

стого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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 затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 
населених пунктів, площею 1,5966 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 Вікторовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:01:003:0225. 

Передати у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 1,5966 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920386300:01:003:0225, розташовану
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Кириченку Миколі Вікторовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державн
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Кириченку Миколі Вікторовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
ікторовича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

розташованої за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03),   

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

 Кириченку Миколі 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
пасовища), кадастровий номер 
, розташовану за межами 

населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 части
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Сулиги Ірини Вікторівни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, площею 0,8925 га,
 
    1. Затвердити проект 
Сулизі Ірині Вікторівні
ведення особистого селянського господарства
території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0305
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя 
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:003:0305, розташовану
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Сулизі
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова
 

                                                                                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Сулизі Ірині Вікторівні 
особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

ікторівни, зареєстрованої за адресою:
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 

пунктів, площею 0,8925 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ікторівні у власність із земель комунальної власності для 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)   на 
території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0305

Передати у приватну власність громадянці Сулизі
земельну ділянку площею – 0,8925 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення
власності ( в тому числі угіддя – під господарськими будівлями і дворами), 
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:003:0305, розташовану
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

Сулизі Ірині Вікторівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Сулизі Ірині Вікторівні для ведення 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
ікторівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
із земель комунальної власності для 

(код згідно КВЦПЗ 01.03)   на 
території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0305. 

Сулизі Ірині Вікторівні 
особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
господарськими будівлями і дворами), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:003:0305, розташовану 
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 

право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                       
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Угрімова Миколи Михайл
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
Зарічна, с. Олешня, площею 1,7464 га,
 
    1. Затвердити проект 
громадянину Угрімову
селянського господарства
Охтирський район Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:02:002:0014
    2. Передати у приватну власність громадянину
Михайловичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки  59203
Зарічна, с. Олешня, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області.
    3. Громадянину Угрімову
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про д
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
 

Селищний голова

                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
    Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Угрімову Миколі Михайловичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

тва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Михайловича, зареєстрованого за адресою:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої
с. Олешня, площею 1,7464 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Угрімову Миколі Михайловичу для ведення 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) вул. Зарічна,
Охтирський район Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 

:002:0014. 
Передати у приватну власність громадянину 

земельну ділянку площею – 1,7464 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920386300:02:002:0014, розташовану

, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

Угрімову Миколі Михайловичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про д
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                   смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Угрімову Миколі Михайловичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
овича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

розташованої за адресою: вул. 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) вул. Зарічна, с. Олешня 
Охтирський район Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 

 Угрімову Миколі 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
), кадастровий номер 

, розташовану за адресою: вул. 
, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Гаврилової Тетяни Володимирівни, зареєстрованої за адресою:
(конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
Оленинське, площею 1,0000 га,
    
      1. Затвердити проект 
Гавриловій Тетяні 
сільськогосподарського призначення
особистого селянського господарства
розташованої в межах
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:04:001:0160.
    2. Передати у приватну власність громадянці
Володимирівні земельну ділянку площею 
селянського господарства
комунальної власності ( в тому числі угіддя 
земельної ділянки 
Оленинське, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області. 
    3. Громадянці Гавриловій
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянці Гавриловій Тетяні Володимирівні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, тран
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Тетяни Володимирівни, зареєстрованої за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої

, площею 1,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Тетяні Володимирівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)  
розташованої в межах с. Оленинське Чупахівської селищної ради, 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:04:001:0160. 

Передати у приватну власність громадянці 
земельну ділянку площею – 1,0000 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадас
земельної ділянки 5920355500:04:001:0160, розташовану
Оленинське, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

авриловій 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 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Гавриловій Тетяні Володимирівні для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Тетяни Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
я ведення особистого 
розташованої в межах с. 

ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03)  

с. Оленинське Чупахівської селищної ради, 
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

 Гавриловій Тетяні 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення 
рілля), кадастровий номер 

5920355500:04:001:0160, розташовану в межах с. 
Оленинське, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Тетяні Володимирівні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і 
обслуговування житлового буд
(присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі гр. 
Чупахівка, вул. Воздвиженська
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 20, 22, 33, 35, 
184,186 Земельного кодексу України зі змінами від 28.04.2021 № 1423
від 18.05.2021 № 144 
законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення 
земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», 
комісії з питань будівництва, житлово 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 
заяву громадянки  Кужель Ольги Олександрівни, зареєстрованої  за адресою: 
( конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність із земель приватно
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07), 
за адресою: смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, Охтирського району 
Сумської області, селищна рада  
        1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення 
Кужель Ользі Олександрівні у власність із земель приватної власності для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07), 
за адресою: смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, Охтирського району 
Сумської області,
5920355500:02:001:3089.
   2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на праві 
приватної власності гр. Кужель Ользі Олександрівні, відповідно до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме ма
їх обтяжень, індексний номер 278797685, площею 0,1002 га за кадастровим 
номером 5920355500:02:001:3089 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Селищний голова

                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                            
Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі гр. Кужель Ользі Олександрівні

Воздвиженська, Охтирського району Сумської області  

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 20, 22, 33, 35, 
184,186 Земельного кодексу України зі змінами від 28.04.2021 № 1423
від 18.05.2021 № 144 - ІХ, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення 
земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», 
комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

у, 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 із земель приватно
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07), 
за адресою: смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, Охтирського району 
Сумської області, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Кужель Ользі Олександрівні у власність із земель приватної власності для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07), 
за адресою: смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, Охтирського району 
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

500:02:001:3089. 
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на праві 

приватної власності гр. Кужель Ользі Олександрівні, відповідно до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та 
їх обтяжень, індексний номер 278797685, площею 0,1002 га за кадастровим 

500:02:001:3089 з земель для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

ництва та обслуговування будівель торгівлі 
 

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                            смт  Чупахівка 
Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і 

инку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування 

Кужель Ользі Олександрівні за адресою смт 
, Охтирського району Сумської області   

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 20, 22, 33, 35, 
184,186 Земельного кодексу України зі змінами від 28.04.2021 № 1423-ІХ та 

ни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення 
земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», рішення постійної 

комунального господарства, 
у, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянки  Кужель Ольги Олександрівни, зареєстрованої  за адресою: 
про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність із земель приватної власності для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07),   
за адресою: смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, Охтирського району 

земельної ділянки гр. 
Кужель Ользі Олександрівні у власність із земель приватної власності для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07), 
за адресою: смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, Охтирського району 

кадастровий номер земельної ділянки 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на праві 
приватної власності гр. Кужель Ользі Олександрівні, відповідно до витягу з 

йно про реєстрацію прав та 
їх обтяжень, індексний номер 278797685, площею 0,1002 га за кадастровим 

земель для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на 

  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Зосима Руслана Юрійовича, зареєстрованого за адресою:
інформація) про затвердження проекту 
земельної ділянки у власність
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межа
пунктів, площею 1,4161
 
    1. Затвердити проект 
Зосиму Руслану Юрійовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:005:0022
    2. Передати у приватну власність громадянину
Юрійовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя –
5920382000:01:005:0022
території  Чупахівської селищної ради Охтирськ
    3. Громадянину Зосиму Руслану Юрійовичу 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                           

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Зосиму Руслану Юрійовичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, 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:

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
льної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межа
пунктів, площею 1,4161 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Зосиму Руслану Юрійовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

межами населеного пункту на території  Чупахівської
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

ельної ділянки 5920382000:01:005:0022. 
Передати у приватну власність громадянину

земельну ділянку площею – 1,4161 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначен

– пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:01:005:0022, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Зосиму Руслану Юрійовичу право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 
Селищний голова                              Олександр

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                           смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Зосиму Руслану Юрійовичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Зосима Руслана Юрійовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

землеустрою щодо відведення 
особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Передати у приватну власність громадянину Зосиму Руслану 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
ого району Сумської області. 
право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селян
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Кузьменка Володимира Васильовича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація)
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
с.Грінченкове на території Чупахівської селищної ради, площею 0,5547 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА
 
    1. Затвердити проект
Кузьменку Володимиру Васильовичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої в межах с.
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920382000:02:001:0506.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Васильовичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920382000:02:001:0506
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Кузьменку Володимиру Васильовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                    

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Кузьменку Володимиру Васильовичу 
для ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
тлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Кузьменка Володимира Васильовича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану в межах 
с.Грінченкове на території Чупахівської селищної ради, площею 0,5547 га, 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Кузьменку Володимиру Васильовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920382000:02:001:0506. 

Передати у приватну власність громадянину Кузьменку Володимиру 
земельну ділянку площею – 0,5547 га  для ведення 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

02:001:0506, розташовану в межах с. Грінченков
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Кузьменку Володимиру Васильовичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                              Олександр
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Кузьменку Володимиру Васильовичу 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Кузьменка Володимира Васильовича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану в межах 
с.Грінченкове на території Чупахівської селищної ради, площею 0,5547 га, 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) 

Грінченкове на території  Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

Кузьменку Володимиру 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

межах с. Грінченкове, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Кузьменку Володимиру Васильовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

майно та їх обтяжень». 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Денисовця Анатолія Іларіоновича, зареєстрованого 
(конфіденційна інформація) 
відведення земельної ділянки у власність
селянського господарства
населених пунктів, площею 2,0000 га, 
 
    1. Затвердити проект 
Денисовцю Анатолію Іларіоновичу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства
розташованої за межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:005:0024.
    2. Передати у приватну власність громадянину
Іларіоновичу земельну ділянку площею 
селянського господарства
тому числі угіддя 
5920382000:01:005:0024
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Денисовцю Анатолію Іларіоновичу
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про держа
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія  
   Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянину Денисовцю Анатолію Іларіоновичу 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Денисовця Анатолія Іларіоновича, зареєстрованого 
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами 
населених пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Денисовцю Анатолію Іларіоновичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)

межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:005:0024. 

Передати у приватну власність громадянину Денисовцю Анатолію 
Іларіоновичу земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначен
тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:01:005:0024, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Денисовцю Анатолію Іларіоновичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про держа
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр 
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
Денисовцю Анатолію Іларіоновичу для 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Денисовця Анатолія Іларіоновича, зареєстрованого за адресою: 

про затвердження проекту землеустрою щодо 
для ведення особистого 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами 
ВИРІШИЛА: 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
д згідно КВЦПЗ 01.03) 

межами населеного пункту на території  Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

Денисовцю Анатолію 
для ведення особистого 

із земель сільськогосподарського призначення ( в 
), кадастровий номер земельної ділянки  

за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) у власність громадянці Медведєвій Наталії Володимирівні 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 
      
      Відповідно до пункту 34 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Медведєвої Наталії Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 
(конфіденційна інформація)
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земе
натурі (на місцевості) наданої для 
будинку, господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01
адресою: ( конфіденційна інформація)
ради, площею 0,2500 га,
      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Медведєвій Наталії Володимирівні 
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(код згідно КВЦПЗ 0
кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:02:001:5179
      2. Передати у приватну власність громадянці
Володимирівні земельну ділянку площею 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
земель житлової та громадської забудови
ділянки  5920385400:02:001:51
інформація) на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області. 
      3. Громадянці Медведєвій Наталії Володимирівні 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону Укр
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова

                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка
ро затвердження технічної документації із землеустрою

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність громадянці Медведєвій Наталії Володимирівні 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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’я
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Медведєвої Наталії Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 
(конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації із 

щодо встановлення  (відновлення) меж земе
натурі (на місцевості) наданої для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01

( конфіденційна інформація), на території Чупахівсь
га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Медведєвій Наталії Володимирівні для будівництва і обслуговування 

инку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація)

земельної ділянки 5920385400:02:001:5179
Передати у приватну власність громадянці Медведєвій Наталії 

земельну ділянку площею – 0,2500 га  для 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

житлової та громадської забудови, кадастровий номер 
ділянки  5920385400:02:001:5179, розташовану за адресою: 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Медведєвій Наталії Володимирівні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

ечових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 
із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянці Медведєвій Наталії Володимирівні 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Медведєвої Наталії Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

про затвердження технічної документації із 
щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

на території Чупахівської селищної 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. 

будівництва і обслуговування 
(присадибна ділянка) 

( конфіденційна інформація), 
земельної ділянки 5920385400:02:001:5179. 

Медведєвій Наталії 
га  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
, кадастровий номер земельної 

адресою: ( конфіденційна 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

право власності на 
аїни «Про державну 

ечових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) у власність громадянці Шкоденко Ніні Анатоліївні 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 
       Відповідно до пункту 34 частини першої 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Шкоденко Ніни Анатоліївни, зареєстрованої за адресою:
інформація) про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01)
(конфіденційна інформація)
площею 0,0454 га, селищна рад
    1. Затвердити технічну документацію
(відновлення) меж земельної ділянки
Ніні Анатоліївні у власність для
будинку, господарських 
КВЦПЗ 02.01) за адресою:
земельної ділянки 5920382800:02:002:0027.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель
громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки  
5920382800:02:002:0027, розташовану
інформація) 
    3. Громадянці Шкоденко Ніні Анатоліївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова

                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка
ро затвердження технічної документації із землеустрою

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність громадянці Шкоденко Ніні Анатоліївні 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

а та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Шкоденко Ніни Анатоліївни, зареєстрованої за адресою:

про затвердження технічної документації із землеустрою
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01) розташованої
(конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної ради, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
Затвердити технічну документацію із землеустрою

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ніні Анатоліївні у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) (код згідно 

адресою: ( конфіденційна інформація)
земельної ділянки 5920382800:02:002:0027. 

Передати у приватну власність громадянці Шкоденко Ніні Анатоліїв
земельну ділянку площею – 0,0454 га  для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель
громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки  
5920382800:02:002:0027, розташовану за адресою: 

Шкоденко Ніні Анатоліївні 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 
області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 
із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянці Шкоденко Ніні Анатоліївні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Шкоденко Ніни Анатоліївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
розташованої за адресою: 

, на території Чупахівської селищної ради, 

із землеустрою щодо встановлення  
в натурі (на місцевості) гр. Шкоденко 

будівництва і обслуговування житлового 
будівель і споруд(присадибна ділянка) (код згідно 

( конфіденційна інформація) кадастровий номер 

Шкоденко Ніні Анатоліївні 
для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та 
громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки  

 ( конфіденційна 

Шкоденко Ніні Анатоліївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) у власність громадянці Шкоденко Ніні Анатоліївні 
ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
Шкоденко Ніни Анатоліївни, зареєстрованої за адресою
інформація), про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
наданої для ведення особистого селянського господарств
КВЦПЗ 01.03) за адресою: 
Чупахівської селищної ради, площею 0,6014 га,
 
    1. Затвердити технічну документацію
(відновлення) меж земельної 
Ніні Анатоліївні у власність для
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
інформація), кадастровий номер земельної ділянки 5920382800:02:002:0028.
    2. Передати у приватну власність громадянці
земельну ділянку площею 
господарства із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий 
номер земельної ділянки  5920382800:02:002:002
(конфіденційна інформація) 
ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Шкоденко Ніні Анатоліївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону Укр
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
        

Селищний голова

                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                          

ро затвердження технічної документації із землеустрою
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність громадянці Шкоденко Ніні Анатоліївні 
ведення особистого селянського господарства 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки

Анатоліївни, зареєстрованої за адресою
, про затвердження технічної документації із землеустрою

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ведення особистого селянського господарств

адресою: (конфіденційна інформація)
Чупахівської селищної ради, площею 0,6014 га,селищна рада 

Затвердити технічну документацію із землеустрою
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ніні Анатоліївні у власність для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:
, кадастровий номер земельної ділянки 5920382800:02:002:0028.

Передати у приватну власність громадянці Шкоденко Ніні Анатоліїв
земельну ділянку площею – 0,6014 га  для ведення особистого селянського 

із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий 
номер земельної ділянки  5920382800:02:002:0028, розташовану
(конфіденційна інформація) с. Довжик, на території  Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської області. 

Шкоденко Ніні Анатоліївні 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 

                                                                          смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянці Шкоденко Ніні Анатоліївні для 

26, статті 33 Закону 
атей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянки 
Анатоліївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

ведення особистого селянського господарства (код згідно 
(конфіденційна інформація), на території 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

із землеустрою щодо встановлення  
в натурі (на місцевості) гр. Шкоденко 

ведення особистого селянського 
адресою: ( конфіденційна 

, кадастровий номер земельної ділянки 5920382800:02:002:0028. 
Шкоденко Ніні Анатоліївні 

ведення особистого селянського 
із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий 

8, розташовану за адресою: 
с. Довжик, на території  Чупахівської селищної 

Шкоденко Ніні Анатоліївні право власності на земельну 
аїни «Про державну реєстрацію 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) у власність громадянину Бєліку Олександру 
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства
 
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земе
Бєліка Олександра 
(конфіденційна інформація)
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
пунктів, на території Чупахівської селищної ради
сільської ради), площею 2,0000 га,
 
    1. Затвердити технічну документацію
(відновлення) меж земельної ділянки
Олександру Володимировичу наданої
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)  на території
ради (бувшої Олешнянської сільської ради) 
область, кадастровий номер земельної ділянк
    2. Передати у приватну власність громадянину
Володимировичу земельну ділянку площею 
особистого селянського господарства
сільськогосподарського призначення
5920386300:01:001:5614
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Бєліку
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 

Селищний голова

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка
ро затвердження технічної документації із землеустрою

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність громадянину Бєліку Олександру 

для ведення особистого селянського господарства

до пункту 34 частини першої статті 26, 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

 Володимировича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація), про затвердження технічної документації 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
на місцевості) наданої для ведення особистого селянського 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 
на території Чупахівської селищної ради (бувшої Олешнянської 

сільської ради), площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити технічну документацію із землеустрою
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Володимировичу наданої для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної 

(бувшої Олешнянської сільської ради) Охтирський район, Сумська 
область, кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:001:5614

у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 2,0000 га 

особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення, кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:01:001:5614, розташовану за межами населених пунктів
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Бєліку Олександру Володимировичу 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 
землеустрою щодо 

ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність громадянину Бєліку Олександру 

для ведення особистого селянського господарства 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

технічної документації із 
щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

ведення особистого селянського 
за межами населених 

(бувшої Олешнянської 
ВИРІШИЛА: 

із землеустрою щодо встановлення  
в натурі (на місцевості) гр. Бєліку 

ведення особистого селянського 
Чупахівської селищної 

Охтирський район, Сумська 
и 5920386300:01:001:5614. 

 Бєліку Олександру 
00 га  для ведення 

із земель запасу 
омер земельної ділянки  

межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Володимировичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) у власність громадянину Гордієнко Миколі Олександровичу 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 
        
       Відповідно до пункту 34 частини 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних ві
Гордієнка Миколи Олександровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація)
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)
будинку, господарських будівель і споруд
розташовану за адресою:
Чупахівської селищної ради
  
      1. Затвердити технічну документацію
(відновлення) меж земельної ділянки
Гордієнко Миколі Олександровичу 
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(код згідно КВЦПЗ 02.01
Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянк
5920386300:02:003:0270
    2. Передати у приватну власність гром
Олександровичу земельну ділянку площею 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
земель житлової та громадської забудови
ділянки  5920386300:02
інформація) с. Олешня
Охтирського району Сумської області.

                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

ро затвердження технічної документації із землеустрою
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність громадянину Гордієнко Миколі Олександровичу 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

до пункту 34 частини першої статті 26, статті 3
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

 кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Гордієнка Миколи Олександровича, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
місцевості) наданої для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01
адресою: ( конфіденційна інформація)

Чупахівської селищної ради, площею 0,1400 га,селищна рада 

Затвердити технічну документацію із землеустрою
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Гордієнко Миколі Олександровичу для будівництва і обслуговування 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація)
Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянк
5920386300:02:003:0270. 

Передати у приватну власність громадянину 
земельну ділянку площею – 0,1400 га 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

ділянки  5920386300:02:003:0270, розташовану за адресою:
с. Олешня, на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянину Гордієнко Миколі Олександровичу 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши заяву громадянина 
Гордієнка Миколи Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

технічної документації із 
щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

будівництва і обслуговування житлового 
(код згідно КВЦПЗ 02.01) 

( конфіденційна інформація), на території 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 

із землеустрою щодо встановлення  
в натурі (на місцевості) у власність гр. 

будівництва і обслуговування 
(присадибна ділянка) 

( конфіденційна інформація),  
Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 

 Гордієнко Миколі 
00 га  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із 
, кадастровий номер земельної 

адресою: ( конфіденційна 
, на території  Чупахівської селищної ради 



    3. Громадянину Гордієнко Миколі 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

20.12.2021                                                               
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу 
товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим 
номером:5920386300:01:003:0248
 
       Відповідно до стат
України «Про місцеве самов
Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)»,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши заяву громадянина
П’яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни, 
(конфіденційна інформація) п
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)
виробництва, селищна рада 
 
      1. Затвердити технічну документацію
меж земельної ділянки
Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
згідно КВЦПЗ 01.01)
район, Сумська область, 
5920386300:01:003:0248
      2. Виділити громадянину
П’яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни, 
ділянку площею 1,5881 га (угіддя 
5920386300:01:003:0248 власнику земельної частки (паю) відповідно до 
технічної документації із землеустрою.
      3. Громадянину Ковальову Івану Петровичу 
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 

Селищний голова

                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          
ро затвердження технічної документації із землеустрою

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу 

сільськогосподарського виробництва за адресою:
селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим 
номером:5920386300:01:003:0248 

статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)»,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши заяву громадянина Ковальова Івана Петровича,

яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни,  зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.

ведення товарного сільськогосподарського виробництва
.01) за адресою: Чупахівська селищна  рада

район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:01:003:0248. 

громадянину Ковальову Івану Петровичу, спадкоємцю 
яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни, в натурі (на місцевості)

1,5881 га (угіддя – рілля),  кадастровий номер 
5920386300:01:003:0248 власнику земельної частки (паю) відповідно до 
технічної документації із землеустрою. 

Ковальову Івану Петровичу здійснити відповідні дії, 
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                           смт  Чупахівка 
із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу для ведення 
сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська 

селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим 

25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
рядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
Ковальова Івана Петровича, спадкоємця 

зареєстрованого за адресою: 
ехнічної документації із 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
ведення товарного сільськогосподарського 

із землеустрою щодо встановлення  
гр. Ковальову Івану 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
Чупахівська селищна  рада,  Охтирський 

земельної ділянки 

Ковальову Івану Петровичу, спадкоємцю 
(на місцевості) земельну 

кадастровий номер 
5920386300:01:003:0248 власнику земельної частки (паю) відповідно до 

здійснити відповідні дії, 
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу 
товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за 
номером:5920385400:01:001:0830
 
       Відповідно до стат
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)»,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши заяву громадянина
П’яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)
виробництва, селищна рада 
    1. Затвердити технічну документацію
меж земельної ділянки
Петровичу для ведення
згідно КВЦПЗ 01.01)
район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 
5920385400:01:001:0830.
    2. Виділити громадянину
П’яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни
ділянку площею 1,5042
5920385400:01:001:08
технічної документації із зе
3. Громадянину Ковальову Івану Петровичу здійснити відповідні дії, 
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 

Селищний голова

                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка
ро затвердження технічної документації із землеустрою
становлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу 
товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за 
номером:5920385400:01:001:0830 

статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
урі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)»,

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин

розглянувши заяву громадянина Ковальова Івана Петровича, спадкоємця 
яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни, зареєстрованого за адресою:

(конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації 
щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.

ведення товарного сільськогосподарського виробництва
згідно КВЦПЗ 01.01) за адресою: Чупахівська селищна  рада
район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 
5920385400:01:001:0830. 

громадянину Ковальову Івану Петровичу, спадкоємцю 
яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни   в натурі (на місцевості)

1,5042 га (угіддя – рілля),  кадастровий номер 
830 власнику земельної частки (паю) відповідно до 

технічної документації із землеустрою. 
Ковальову Івану Петровичу здійснити відповідні дії, 

реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

 
Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 
із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська 
селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим 

25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
урі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Івана Петровича, спадкоємця 
, зареєстрованого за адресою: 

технічної документації із 
щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

ведення товарного сільськогосподарського 

із землеустрою щодо встановлення  
гр. Ковальову Івану 

товарного сільськогосподарського виробництва (код 
Чупахівська селищна  рада,  Охтирський 

район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 

Петровичу, спадкоємцю 
(на місцевості) земельну 

рілля),  кадастровий номер 
власнику земельної частки (паю) відповідно до 

Ковальову Івану Петровичу здійснити відповідні дії, 
відповідно до Закону 

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

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу 
товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим 
номером:5920385400:01:001:0825
 
       Відповідно до стат
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 зе
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши заяву громадянина
П’яткіної( Пяткіної) 
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)
виробництва, селищна рада 
      1. Затвердити технічну документацію
меж земельної ділянки
Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
згідно КВЦПЗ 01.01)
район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 
5920385400:01:001:0825.
      2. Виділити  громадянину
П’яткіної( Пяткіної) Варвари Фед
ділянку площею 0,3492 га (угіддя 
5920385400:01:001:0825 власнику земельної частки (паю) відповідно до 
технічної документації із землеустрою.
      3. Громадянину Ковальову Івану Петровичу 
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 

Селищний голова

                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                           
ро затвердження технічної документації із землеустрою

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу 
товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим 
номером:5920385400:01:001:0825 

статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)»,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши заяву громадянина Ковальова Івана Петровича, спадкоємця 

яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни, зареєстрованого за адресою:
(конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
Затвердити технічну документацію із землеустрою

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
ведення товарного сільськогосподарського виробництва

згідно КВЦПЗ 01.01) за адресою: Чупахівська селищна  рада
район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 
5920385400:01:001:0825. 

громадянину Ковальову Івану Петровичу, спадкоємцю 
яткіної( Пяткіної) Варвари Федорівни  в натурі (на місцевості)

0,3492 га (угіддя – сіножаті),  кадастровий номер 
5920385400:01:001:0825 власнику земельної частки (паю) відповідно до 
технічної документації із землеустрою. 

Ковальову Івану Петровичу здійснити відповідні дії, 
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

 
Селищний голова                         Олександр КУЖЕ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                           смт  Чупахівка 
із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину Ковальову Івану Петровичу для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська 
селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим 

25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
мельних часток(паїв)», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Ковальова Івана Петровича, спадкоємця 
, зареєстрованого за адресою: 

технічної документації із 
щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

ведення товарного сільськогосподарського 

із землеустрою щодо встановлення  
гр. Ковальову Івану 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
Чупахівська селищна  рада,  Охтирський 

район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 

Ковальову Івану Петровичу, спадкоємцю 
(на місцевості) земельну 

сіножаті),  кадастровий номер 
5920385400:01:001:0825 власнику земельної частки (паю) відповідно до 

здійснити відповідні дії, 
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                         
 
Про затвердження технічної документації
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянам Стукалу Миколі Антоновичу
Світлані Степанівні 
Олені Миколаївні ¼ 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

Відповідно до пункту 34 
України «Про місцеве самовряд
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадян
Стукала Миколи Антоновича, зареєстрованого за адресою:
інформація), Стукало
(конфіденційна інформація),
за адресою: ( конфіденційна інформація)
зареєстрованої за адрес
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:
інформація), смт Чупахівка,
площею 0,1498 га, селищна рада  

 
            1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Стукалу Миколі Антоновичу 
Сергію Миколайовичу 
будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)
конфіденційна інформація)
області, кадастровий номер земельно
            2. Передати  
частину Стукало Світлані Степанівні, 
Миколайовичу, ¼ частину Стеценко Олені Миколаївні 

                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянам Стукалу Миколі Антоновичу
Світлані Степанівні ¼, Стукалу Сергію Миколайовичу

¼  у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статей
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 громадян

укала Миколи Антоновича, зареєстрованого за адресою:
, Стукало Світлани Степанівни, зареєстрованої за адресою:

(конфіденційна інформація), Стукала Сергія Миколайовича 
( конфіденційна інформація), Стеценко Олени

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація)
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 

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

, смт Чупахівка, на території Чупахівської селищної ради, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Стукалу Миколі Антоновичу ¼,  Стукало Світлані Степанівні 
Сергію Миколайовичу ¼, Стеценко Олені Миколаївні 
будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

(присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: 
конфіденційна інформація), смт Чупахівка, Охтирського району Сумської 

номер земельної ділянки 5920355500:02:002:3081
  у приватну спільну часткову власність
Світлані Степанівні, ¼ частину Стукало

частину Стеценко Олені Миколаївні 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                 смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянам Стукалу Миколі Антоновичу ¼, Стукало 

олайовичу ¼, Стеценко 
у власність для будівництва і обслуговування 

 

частини першої статті 26, статей 33,  Закону 
ування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадян: 
укала Миколи Антоновича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

Світлани Степанівни, зареєстрованої за адресою: 
Стукала Сергія Миколайовича зареєстрованого 

ценко Олени Миколаївни, 
( конфіденційна інформація), про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна 

кої селищної ради, 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Стукало Світлані Степанівні ¼, Стукало 
 ¼ у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 
(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( 

Охтирського району Сумської 
ї ділянки 5920355500:02:002:3081. 

у приватну спільну часткову власність громадянам: ¼ 
частину Стукало Сергію 

частину Стеценко Олені Миколаївні земельну ділянку 



площею – 0,1498 га, кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:02:002:3081, власникам земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація), 
смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області. 
          3. Громадянам Стукало Світлані Степанівні, Стукало Сергію 
Миколайовичу, Стеценко Олені Миколаївні здійснити відповідні дії щодо 
реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 
 
        

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                           
 
Про затвердження технічної документації
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянам 
Миколаївні ¼, Багул
у власність 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 Укр
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадян
Юрія Олексійовича
інформація), Багулі Світлани Миколаївни
конфіденційна інформація)
адресою: ( конфіденційна інформація)
зареєстрованого за адресою:
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового бу
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:
інформація), смт Чупахівка, на території Чупахівсь
площею 0,1500 га, селищна рада  

 
    1. Затвердити технічну докум
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Олексійовичу ¼, Багулі Світлані Миколаївні 
Багулі Олександру Юрійовичу 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: 
інформація), смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер зем
    2. Передати  у приватну спільну часткову власність
частину Багулі Юрію Олексійовичу
¼ частину Багулі Ользі Юріївні

                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянам Багулі Юрію Олексійовичу 

Багулі  Ользі Юріївні ¼, Багулі Олександру Юрійовичу
у власність 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 громадян

ексійовича зареєстрованого за адресою: 
Багулі Світлани Миколаївни, зареєстрованої за адресою:

конфіденційна інформація), Багулі Ольги Юріївни, зареєстрованої
( конфіденційна інформація)  Багулі Олександра 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація)
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:

, смт Чупахівка, на території Чупахівської селищної ради, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.

Багулі Світлані Миколаївні ¼, Багулі Ользі Юріївні 
Багулі Олександру Юрійовичу ¼ у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: 

, смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:002:3078

Передати  у приватну спільну часткову власність
частину Багулі Юрію Олексійовичу, ¼ частину Багулі Світлані Миколаївні

Багулі Ользі Юріївні, ¼ частину Багулі Олександру Юрійовичу

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                               смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

Багулі Юрію Олексійовичу ¼, Багулі Світлані 
Багулі Олександру Юрійовичу¼  

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
аїні», статей 12, 118, 121, 125, 

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадян: Багулі 
 ( конфіденційна 

, зареєстрованої за адресою: ( 
Багулі Ольги Юріївни, зареєстрованої за 

Багулі Олександра Юрійовича, 
( конфіденційна інформація), про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 

динку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна 

кої селищної ради, 

ентацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Багулі Юрію 

Багулі Ользі Юріївні ¼, 
у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна 

, смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області, 
ї ділянки 5920355500:02:002:3078. 

Передати  у приватну спільну часткову власність громадянам: ¼ 
Багулі Світлані Миколаївні, 

Багулі Олександру Юрійовичу, 



земельну ділянку площею – 0,1500 га, кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:02:002:3078, власникам земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація), 
смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області. 
    3. Громадянам Багулі Юрію Олексійовичу, Багулі Світлані Миколаївні, 
Багулі Ользі Юріївні, Багулі Олександру Юрійовичу 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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
Чупахівська селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за 
кадастровим номером:5920386300:01:001:61
 
       Відповідно до стат
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 
Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок 
часток(паїв)»,рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства,
земельних відносин, розглянувши заяву громадяни
Володимировича, який діє в ін
згідно довіреності №1231 від 15 вересня 2021року
технічної документації 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
сільськогосподарського виробництва
 
       1. Затвердити технічну документацію
меж земельної ділянки
Афанасіївні для ведення товарного 
згідно КВЦПЗ 01.01) 
району, Сумської області
       2. Виділити    в натурі 
(угіддя – рілля),  кадастровий ном
земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.
      3. Громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні
дії, щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень». 
 

Селищний голова
 

                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

ро затвердження технічної документації із землеустрою
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
Чупахівська селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за 
кадастровим номером:5920386300:01:001:6112 

статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши заяву громадянина Абрамовича Олексія 
Володимировича, який діє в інтересах Савостьянової Парасковії Афанасіївни 
згідно довіреності №1231 від 15 вересня 2021року, 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
сільськогосподарського виробництва, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити технічну документацію із землеустрою
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савостьяновій Парасковії 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва
 на території Чупахівської селищної  ради,  Охтирського

у, Сумської області. 
Виділити    в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 2,3786

ля),  кадастровий номер 5920386300:01:001:6112
земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.

Савостьяновій Парасковії Афанасіївні здійснити відповідні 
дії, щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 
Чупахівська селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за 

25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
власникам земельних 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
транспорту, зв’язку, підприємництва та 

Абрамовича Олексія 
Савостьянової Парасковії Афанасіївни 

 про затвердження 
щодо встановлення  (відновлення) 

 ведення товарного 
ВИРІШИЛА: 

із землеустрою щодо встановлення  
Савостьяновій Парасковії 

сільськогосподарського виробництва (код 
на території Чупахівської селищної  ради,  Охтирського 

земельну ділянку площею 2,3786 га 
ер 5920386300:01:001:6112 власнику 

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

дії, щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження 
встановлення  (відновлення) меж 
місцевості) громадянці
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
Чупахівська селищна  рада, Охтирський район, Сумська облас
кадастровим номером:5920386300:01:001:6113
 
       Відповідно до стат
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 
Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток(паїв)»,рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства,
земельних відносин, розглянувши заяву громадя
Володимировича, який діє в інтересах
згідно довіреності №1231 від 15 вересня 2021року
технічної документації 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
сільськогосподарського виробництва
 
       1. Затвердити технічну документацію
меж земельної ділянки
Афанасіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
згідно КВЦПЗ 01.01) 
району, Сумської області
       2. Виділити    в натурі 
(угіддя – сіножаті),  кадастровий номер 5920386300:01:001:6113
земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.
       3. Громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні
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

                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

ро затвердження технічної документації із землеустрою
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в на
місцевості) громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою:
Чупахівська селищна  рада, Охтирський район, Сумська облас
кадастровим номером:5920386300:01:001:6113 

статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши заяву громадянина Абрамовича Олексія 
Володимировича, який діє в інтересах Савостьянової Парасковії Афанасіївни 
згідно довіреності №1231 від 15 вересня 2021року, про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 

ділянки в натурі (на місцевості) для 
сільськогосподарського виробництва, селищна рада  ВИРІШИЛА

Затвердити технічну документацію із землеустрою
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савостьяновій Парасковії 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва
 на території Чупахівської селищної  ради,  Охтирського

у, Сумської області. 
Виділити    в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею

ті),  кадастровий номер 5920386300:01:001:6113
земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.

Савостьяновій Парасковії Афанасіївні здійснити відпо
дії, щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
ділянки в натурі (на 

Савостьяновій Парасковії Афанасіївні для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 
Чупахівська селищна  рада, Охтирський район, Сумська область, за 

25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 

дексу України, Закону України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
транспорту, зв’язку, підприємництва та 

Абрамовича Олексія 
Савостьянової Парасковії Афанасіївни 

, про затвердження 
щодо встановлення  (відновлення) 

 ведення товарного 
ВИРІШИЛА: 

із землеустрою щодо встановлення  
Савостьяновій Парасковії 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
на території Чупахівської селищної  ради,  Охтирського 

земельну ділянку площею 0,9503 га 
ті),  кадастровий номер 5920386300:01:001:6113 власнику 

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

дії, щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                    
 
Про затвердження технічної документації
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Багулі Світлані Миколаївні  у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 

Відповідно до пункту 34 частини пер
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних віднос
Багулі Світлани Миколаївни,
зареєстрованої за адресою:
технічної документації із землеустрою щодо встановлен
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:
інформація), смт Чупахівка
площею 0,1500 га,селищна рада  

 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Багулі
Миколаївні у власніс
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 
КВЦПЗ 02.01) за адресою: 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельно
5920355500:02:001:309
    2. Виділити громадянці
Костянтина Степановича,
– 0,1500 га (угіддя – 
номер земельної ділянки  5920355500:02:001
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташовану за адресою: 
смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ра
Сумської області. 

                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Багулі Світлані Миколаївні  у власність 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, 

мництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Багулі Світлани Миколаївни, спадкоємиці Вітер Костянтина Степановича,
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація)
технічної документації із землеустрою щодо встановлен
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:

, смт Чупахівка, на території Чупахівської селищної ради, 
площею 0,1500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Багулі

у власність для будівництва і обслуговування житлового 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 

КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація)
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельно
5920355500:02:001:3098. 

громадянці Багулі Світлані Миколаївні, спадкоємиці Вітер 
Костянтина Степановича, в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 

 землі житлової та громадської забудови
ї ділянки  5920355500:02:001:3098 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація)
смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                      смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Багулі Світлані Миколаївні  у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

шої 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 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
ин, розглянувши заяву громадянки 

спадкоємиці Вітер Костянтина Степановича, 
( конфіденційна інформація), про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна 

, на території Чупахівської селищної ради, 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Багулі Світлані 

ть для будівництва і обслуговування житлового 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 

( конфіденційна інформація), смт Чупахівка, 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

, спадкоємиці Вітер 
земельну ділянку площею 

землі житлової та громадської забудови), кадастровий 
8 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
( конфіденційна інформація), 

ди Охтирського району 



    3. Громадянці Багулі Світлані Миколаївні здійснити відповідні дії щодо 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження технічної документації
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Яризьку Сергію Анатолійовичу 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 
Відповідно до пункту 34 частини пе

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних віднос
Яризька Сергія Анатолійовича,
зареєстрованого за адресою:
технічної документації із землеустрою щодо 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:
інформація), на території Чупахівсь
селищна рада  ВИРІШИЛА

 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Сергію Анатолійовичу
житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: 
кадастровий номер земельно
    2. Виділити громад
Гончаренко Варвари Антонівни, в натурі ( на місцевості)
площею – 0,0715 га 
кадастровий номер земельно
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: 
інформація), смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Яризьку
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно

                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

Яризьку Сергію Анатолійовичу у власність 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, 

ємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина
Анатолійовича, спадкоємця Гончаренко Варвари Антонівни,
за адресою: ( конфіденційна інформація)

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:

території Чупахівської селищної ради, площею 0,0715
ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Анатолійовичу 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 5920355500:02:001:3097

громадянину Яризьку Сергію Анатолійовичу
Гончаренко Варвари Антонівни, в натурі ( на місцевості)

 ( угіддя – землі житлової та громадської забудови
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:02:001
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: 

, смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

Яризьку Сергію Анатолійовичу здійснити в
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

ршої 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 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
ин, розглянувши заяву громадянина 

спадкоємця Гончаренко Варвари Антонівни, 
( конфіденційна інформація), про затвердження 

встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна 

кої селищної ради, площею 0,0715 га, 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Яризьку 

ість для будівництва і обслуговування 
житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

( конфіденційна інформація), 
ї ділянки 5920355500:02:001:3097. 

Анатолійовичу спадкоємцю 
Гончаренко Варвари Антонівни, в натурі ( на місцевості) земельну ділянку 

житлової та громадської забудови), 
ї ділянки  5920355500:02:001:3097 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: ( конфіденційна 

, смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ради 

здійснити відповідні дії 
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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження технічної документації
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Яризьку Сергію Анатолійовичу 
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 
підприємництва та земельних віднос
Яризька Сергія Анатолійовича,
зареєстрованого за адресою:
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для
особистого селянського госп
(конфіденційна інформація)
площею 0,0817 га,селищна рада  
 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Сергію Анатолійовичу
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03
інформація), кадастровий номер земельно
    2. Виділити громадянину
Гончаренко Варвари Антонівни, в натурі ( на місцевості)
площею – 0,0817 га ( угіддя 
5920355500:02:001:3100
розташовану за адресою: 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Яризьку
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 
             Селищний голова

                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

Яризьку Сергію Анатолійовичу у власність для 
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, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

Анатолійовича, спадкоємця Гончаренко Ва
за адресою: ( конфіденційна інформація)

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03
(конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної ради, 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Анатолійовичу у власність для ведення особистого селянського 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: 

, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:
Виділити громадянину Яризьку Сергію Анатолійовичу

Гончаренко Варвари Антонівни, в натурі ( на місцевості)
( угіддя – рілля), кадастровий номер земельно

5920355500:02:001:3100 для ведення особистого селянського господарства
розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація) 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Яризьку Сергію Анатолійовичу здійснити відповідні дії 
страції речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону 

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

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

у власність для ведення 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

ин, розглянувши заяву громадянина 
спадкоємця Гончаренко Варвари Антонівни, 

( конфіденційна інформація), про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для ведення 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: 
кої селищної ради, 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Яризьку 

ведення особистого селянського 
) за адресою: ( конфіденційна 

ї ділянки 5920355500:02:001:3100. 
Анатолійовичу спадкоємцю 

Гончаренко Варвари Антонівни, в натурі ( на місцевості)  земельну ділянку 
, кадастровий номер земельної ділянки  

ведення особистого селянського господарства, 
( конфіденційна інформація) на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
здійснити відповідні дії 

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

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                           
Про затвердження технічної документації
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Жарікову Ігорю
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 
підприємництва та земельних віднос
Жарікова Ігоря Васильовича, зареєстрованого 
інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (прис
( конфіденційна інформація)
площею 0,1444 га,селищна рада  
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ігорю Васильовичу у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 
КВЦПЗ 02.01) за адресою:
земельної ділянки 5920385400:04:001:0016
     2. Виділити громадянину
місцевості) земельну ділянку площею 
громадської забудови)
5920385400:04:001:0016
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану 
за адресою: ( конфіденційна інформація)
ради Охтирського району Сум
     3. Громадянину Жарікову Ігорю
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 

Селищний голова

                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

Жарікову Ігорю Васильовичу у власність 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, 

ного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина

асильовича, зареєстрованого за адресою:
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:
( конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної ради, 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)
у власність для будівництва і обслуговування житлового 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 
КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), 

ї ділянки 5920385400:04:001:0016. 
громадянину Жарікову Ігорю Васильовичу

земельну ділянку площею – 0,1444 га ( угіддя 
громадської забудови), кадастровий номер земельно
5920385400:04:001:0016 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану 

( конфіденційна інформація), на території  Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської області. 

Жарікову Ігорю Васильовичу здійснити відповідні дії 
реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону 

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

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                               смт  Чупахівка 
із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
у власність 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, 

ного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

ин, розглянувши заяву громадянина 
за адресою: ( конфіденційна 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

адибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: 
кої селищної ради, 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Жарікову 
у власність для будівництва і обслуговування житлового 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 
, кадастровий номер 

асильовичу в натурі ( на 
( угіддя – землі житлової та 

, кадастровий номер земельної ділянки  
для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану 
на території  Чупахівської селищної 

здійснити відповідні дії 
відповідно до Закону 

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

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                       
 
Про затвердження технічної документації
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Жарікову Ігорю
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
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних віднос
Жарікова Ігоря Васильовича
інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
наданої для ведення особистого селянського господарства
КВЦПЗ 01.03) за адресою:
Чупахівської селищної ради, пло
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ігорю Васильовичу 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03
інформація), кадастровий номер земельно
    2. Виділити громадянину
місцевості) земельну ділянку площею 
кадастровий номер земельно
особистого селянського господарства
(конфіденційна інформація)
селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Жарікову Ігорю
щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно
України «Про державну реєстрацію речових п
обтяжень». 

 
             Селищний голова

                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

Жарікову Ігорю Васильовичу у власність для 
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

Васильовича, зареєстрованого за адресою:
атвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
ведення особистого селянського господарства
) за адресою: ( конфіденційна інформація)

кої селищної ради, площею 0,6367 га, селищна рада  
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

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

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:
, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:04:001:

Виділити громадянину Жарікову Ігорю Васильовичу
земельну ділянку площею – 0,6367 га 

кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:04:001:
особистого селянського господарства, розташовану за адресою: 
(конфіденційна інформація), с. Новопостроєне, на території  Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Жарікову Ігорю Васильовичу здійснити відповідні дії 
речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону 

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

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                   смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

у власність для ведення 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 

постійної комісії з питань 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

ин, розглянувши заяву громадянина 
за адресою: ( конфіденційна 

атвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

ведення особистого селянського господарства (код згідно 
( конфіденційна інформація) на території 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Жарікову 
ведення особистого селянського 
) за адресою: ( конфіденційна 

ї ділянки 5920385400:04:001:0017. 
асильовичу в натурі ( на 

 ( угіддя – рілля), 
ї ділянки  5920385400:04:001:0017 для ведення 

, розташовану за адресою: 
території  Чупахівської 

здійснити відповідні дії 
відповідно до Закону 

рав на нерухоме майно та їх 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про затвердження технічної документації
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Ромашко Марії Григорівні 
Михайловичу – ½ 
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 
підприємництва та земельних віднос
Ромашко Марії Григорівни, зареєстрованої 
інформація), та Ромашко Миколи Михайловича, зареєстрованого за адресою: 
( конфіденційна інформація)
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господа
споруд (присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:
(конфіденційна інформація)
площею 0,1500 га, селищна рада  

 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо вст
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Марії Григорівні – ½, 
будівництва і обслуговування житлового будинку,
споруд (присадибна ділянка
Чупахівка, ( конфіденційна інформація)
області, кадастровий номер земельно
    2. Передати  у приватну спільну часткову власність громадянам: 
Марії Григорівні – 
частину, земельну ділянку площею 
ділянки  5920355500:02:001:3102
будівництва і обслуговування житлового будинку, госп
споруд (присадибна ділянка), розташовану за а

                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

           Тринадцята сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

Ромашко Марії Григорівні – ½ та Ромашко Миколі 
 у власність 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 громадян
Ромашко Марії Григорівни, зареєстрованої за адресою:

та Ромашко Миколи Михайловича, зареєстрованого за адресою: 
інформація), спадкоємців Ромашко Михайла Дмитровича,

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господа
споруд (присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:
(конфіденційна інформація) на території Чупахівської селищної ради, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо вст
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

½, гр. Ромашку Миколі Михайловичу 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:

( конфіденційна інформація), Охтирського району Сумської 
області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:3102

Передати  у приватну спільну часткову власність громадянам: 
 ½ частину, гр. Ромашку Миколі Михайловичу 

, земельну ділянку площею – 0,1500 га, кадастровий номер земельної 
5920355500:02:001:3102, власникам земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

та Ромашко Миколі 
у власність для будівництва і обслуговування 

 

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 

рства, транспорту, зв’язку, 
ин, розглянувши заяву громадян 

за адресою: ( конфіденційна 
та Ромашко Миколи Михайловича, зареєстрованого за адресою: 

спадкоємців Ромашко Михайла Дмитровича,  
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: 

кої селищної ради, 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ромашко 

гр. Ромашку Миколі Михайловичу – ½ у власність для 
господарських будівель і 

)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: смт 
Охтирського району Сумської 

ї ділянки 5920355500:02:001:3102. 
Передати  у приватну спільну часткову власність громадянам: Ромашко 

, гр. Ромашку Миколі Михайловичу – ½ 
0,1500 га, кадастровий номер земельної 

, власникам земельної ділянки для 
одарських будівель і 

дресою: ( конфіденційна 



інформація), смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянам Ромашко Марії Григорівні, Ромашку Миколі Михайловичу 
здійснити відповідні дії щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно 
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

20.12.2021                                                                                          
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВ «Жасмін» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою:
Новопостроєне, вул. Горького
 

 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
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву ТОВ «Жасмін», КОД ЄДРПОУ 30409036
за адресою: ( конфіденційна інформація
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 10,4929 га, 
розташовану за адресою:
району, Сумської області, на території Чупахівської селищної ради, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл Т
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, (код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 
10,4929 га, із земель запасу
під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 
кадастровий номер 5920385400:01:001:5688 
Новопостроєне, вул. Горького на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 
           Селищний голова 
 

 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                          

ро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВ «Жасмін» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою:
Новопостроєне, вул. Горького 

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

ОВ «Жасмін», КОД ЄДРПОУ 30409036
( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 10,4929 га, 
розташовану за адресою: с. Новопостроєне, вул. Горького, Охтирського 
району, Сумської області, на території Чупахівської селищної ради, селищна 

1. Надати дозвіл ТОВ «Жасмін» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

ськогосподарського виробництва, (код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 
га, із земель запасу комунальної власності (категорія земель: землі 

під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 
кадастровий номер 5920385400:01:001:5688 розташовану
Новопостроєне, вул. Горького на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                                          смт  Чупахівка 

ро надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВ «Жасмін» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: с. 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12,116,118,125 

, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

ОВ «Жасмін», КОД ЄДРПОУ 30409036, зареєстровану 
, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 10,4929 га, 

е, вул. Горького, Охтирського 
району, Сумської області, на території Чупахівської селищної ради, селищна 

на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

ськогосподарського виробництва, (код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 
(категорія земель: землі 

під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 
розташовану за адресою: с. 

Новопостроєне, вул. Горького на території Чупахівської селищної ради 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВ «Жасмін» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва ро
Лантратівка, вул. Таврічанська,20г
 
 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 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву ТОВ «Жасмін», 
за адресою: ( конфіденційна 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,0000 га, 
розташовану за адресою:
області, на території Чупахівської селищної ради, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл ТОВ «Жасмін», 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, (код згідно КВЦПЗ
1,0000 га, із земель запасу
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 
розташовану за адресою: с. Латратівка, 
території Чупахівської 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 
           Селищний голова 
 
 

                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                         

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВ «Жасмін» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою:с. 
Лантратівка, вул. Таврічанська,20г 

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 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву ТОВ «Жасмін», КОД ЄДРПОУ 30409036, зареєстровану 

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,0000 га, 
розташовану за адресою: с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської 

асті, на території Чупахівської селищної ради, селищна рада 

дозвіл ТОВ «Жасмін», на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, (код згідно КВЦПЗ

га, із земель запасу комунальної власності (категорія земель: землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 

адресою: с. Латратівка, ( конфіденційна інформація) 
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВ «Жасмін» для ведення товарного 

зташованої за адресою:с. 

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, 

КОД ЄДРПОУ 30409036, зареєстровану 
про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,0000 га, 

с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської 
асті, на території Чупахівської селищної ради, селищна рада 

на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, (код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 

(категорія земель: землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 

( конфіденційна інформація) на 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                       
 
Про надання дозволу громадянину Орєхову Сергію Павловичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства 
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівниц
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина
за адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га
розташовану 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
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 2,0000 га, кадастровий номер 592
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану
межами населених пунктів
Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження с
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 

                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про надання дозволу громадянину Орєхову Сергію Павловичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Орєхова Сергія Павловича, зареєстрованого 

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
млеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га
за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Орєхову Сергію Павловичу для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

га, кадастровий номер 5920386300:01:003:0235 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану
межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                   смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Орєхову Сергію 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», 

тва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Орєхова Сергія Павловича, зареєстрованого 
, про надання дозволу на розробку 

млеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, 

за межами населених пунктів на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Орєхову Сергію Павловичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
0386300:01:003:0235 із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану за 
на території Чупахівської селищної ради 

есії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу громадянину Гоменюку Владиславу 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 Зак
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 
господарства, транспорту, зв’язку, п
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність дл
площею 2,0000 га розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустро
земельної ділянки у власність громадянину
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000
із земель комунальної власності 
розташовану за межами населених пунктів
селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 
           Селищний голова
 
 
 
 

                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Гоменюку Владиславу 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 Зак
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 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Гоменюка Владислава Вікторовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація)
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, селищна 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Гоменюку Владиславу 
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000 га, кадастровий номер 5920386300:01:003:0236 
із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населених пунктів на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Гоменюку Владиславу 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 

ідприємництва та земельних відносин, 
Гоменюка Владислава Вікторовича, 

( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

я ведення особистого селянського господарства, 
за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

ю щодо відведення 
Гоменюку Владиславу 

Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
га, кадастровий номер 5920386300:01:003:0236 

сільськогосподарського призначення 
на території Чупахівської 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу громадянину Бондарю
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»,
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
площею 1,3505 га, розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громад
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 1,3505 га, кадастровий номер 5920386300:01:001:6134 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану
межами населених пунктів
Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 
           Селищний голова
 
 
 
 

                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Бондарю Євгенію
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 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

яву громадянина Бондаря Євгенія
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація)
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, селищна 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Бондарю Євген
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

га, кадастровий номер 5920386300:01:001:6134 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану

аселених пунктів на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Євгенію 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 
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, 

я Євгенія Сергійовича, 
( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Євгенію Сергійовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, кадастровий номер 5920386300:01:001:6134 із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану за 
на території Чупахівської селищної ради 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                      
 
Про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарств
 

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 буді
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,
площею 2,0000 га, розташовану
Чупахівської селищної ради 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000
5920386300:01:003:0237 із земель
сільськогосподарського призначення розташовану
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати
 
 
 

Селищний голова
 
 
 

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про надання дозволу громадянину Мустівому Миколі Володимировичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарств

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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина Мустівого Миколи

за адресою: ( конфіденційна інформація)
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 Сумськ

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Мустівому Миколі 

для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000 га, кад
5920386300:01:003:0237 із земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                    смт  Чупахівка 

громадянину Мустівому Миколі 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», 

вництва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

вого Миколи Володимировича, 
( конфіденційна інформація), про надання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

за межами населених пунктів на території 
Охтирського району Сумської області, селищна 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Мустівому Миколі 

для ведення особистого селянського господарства (код 
га, кадастровий номер 
комунальної власності 

за межами населених 
на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу громадянину Бондарю 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», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підпр
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для веденн
площею 2,0000 га розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо в
земельної ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 2,0000 га, кадастровий номер 5920386300:01:001:6128 із земель 
комунальної власності сільськогосп
межами населених пунктів
Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Бондарю 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», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Бондаря Сергія Миколайовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація)
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, селищна 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо в
земельної ділянки у власність громадянину Бондарю Сергію Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

га, кадастровий номер 5920386300:01:001:6128 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану
межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Бондарю 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», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

иємництва та земельних відносин, 
Сергія Миколайовича, 

( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

я особистого селянського господарства, 
за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Бондарю Сергію Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, кадастровий номер 5920386300:01:001:6128 із земель 

одарського призначення розташовану за 
на території Чупахівської селищної ради 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          
 
Про надання дозволу 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особисто
 

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 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки
зареєстрованої за адресою:
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства,
площею 0,2500 га розташовану 
селищної ради Охтирського райо
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,2500
призначення розташовану
селищної ради Охтирс
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                               

Про надання дозволу громадянці Лук’яновій Валентині Олексіївні 
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», 

йної комісії з питань будівництва, житлово 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси

розглянувши заяву громадянки Лук’янової Валентини Олексіївни, 
за адресою: ( конфіденційна інформація), про над

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства,

розташовану в межах с. Олешня, на території Чупахівської 
Охтирського району Сумської області, 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Лук’яновій Валентині Олексіївні 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,2500 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану в межах с. Олешня на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                               смт  Чупахівка 

громадянці Лук’яновій Валентині Олексіївні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

го 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», 

йної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

янової Валентини Олексіївни, 
про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

в межах с. Олешня, на території Чупахівської 
ої області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Лук’яновій Валентині Олексіївні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель сільськогосподарського 

на території Чупахівської 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
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 будівниц
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,
орієнтовною площею 
Чупахівської селищної ради 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 0,9000 га, із земель 
розташовану в межах с. Нове
Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Харченко Андрію Віталійовичу 
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина Харченко Андрія Віталійовича, 

за адресою: ( конфіденційна інформація)
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,

площею 0,9000 га, розташовану в межах с. Нове, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумськ

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Харченко Андрі
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

га, із земель запасу сільськогосподарського призначення 
в межах с. Нове, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянину Харченко Андрію Віталійовичу 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», 

тва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Харченко Андрія Віталійовича, 
( конфіденційна інформація) про надання 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

в межах с. Нове, на території 
Охтирського району Сумської області, селищна 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Харченко Андрію Віталійовичу  

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
запасу сільськогосподарського призначення 

на території Чупахівської селищної ради 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                          
 
Про надання дозволу 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського госпо
 

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 питан
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина
за адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства,
га, розташовану в межах с. Новопостроєне, на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумськ
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 0,5000 га, із земель запасу сільськогосподарського призначення 
розташовану в межах с.
ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про надання дозволу громадянину Гуцову Сергію Васильовичу 
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина Гуцова Сергія Васильовича, зареєстрованого

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

в межах с. Новопостроєне, на території Чупахівської 
Охтирського району Сумської обла

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Гуцову Сергі
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

із земель запасу сільськогосподарського призначення 
в межах с. Новопостроєне, на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                смт  Чупахівка 

громадянину Гуцову Сергію Васильовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

дарства  

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», 

ь будівництва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Гуцова Сергія Васильовича, зареєстрованого 
про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
орієнтовною площею 0,5000 

в межах с. Новопостроєне, на території Чупахівської 
ої області, селищна рада 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Сергію Васильовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
із земель запасу сільськогосподарського призначення 

на території Чупахівської селищної 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          
 
Про надання дозволу громадянину 
Валерійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власні
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 зем
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина
Валерійовича, зареєстрованого за адресо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,7000 га, 
Новопостроєне, на територ
району Сумської області, селищна рада 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
Олексію Валерійовичу
(код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,7000
сільськогосподарського призначення розташовану
на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 

                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                         

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Троценку Олексію 
Валерійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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 зем
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Троценка Олексія 
Валерійовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація)
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,7000 га, розташовану 
Новопостроєне, на території Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину - учаснику АТО Троценку 
Олексію Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,7000 га, із земель запасу 
сільськогосподарського призначення розташовану в межах с.
на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                                         смт  Чупахівка 

учаснику АТО Троценку Олексію 
Валерійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

сть для ведення особистого селянського 

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, 

учасника АТО Троценка Олексія 
( конфіденційна інформація) про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

розташовану в межах с. 
ії Чупахівської селищної ради Охтирського 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
учаснику АТО Троценку 

ведення особистого селянського господарства 
га, із земель запасу 

в межах с. Новопостроєне, 
на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
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  12
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки
за адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства,
га, розташовану за межами населених пунктів 
селищної ради Охтирського району Сумськ
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 1,0000 га, із земель запасу сільськогосподарського призначення 
розташовану за межами населених пунктів 
селищної ради Охтирського район
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Єременко Раїсі Миколаївні 
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  12
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки Єременко Раїси Миколаївни, зареєстрованої

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

шовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 
Охтирського району Сумської області, 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Єременко Раїсі Миколаївні
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

га, із земель запасу сільськогосподарського призначення 
за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянці Єременко Раїсі Миколаївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
Раїси Миколаївни, зареєстрованої 
про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
орієнтовною площею 1,0000 

на території Чупахівської 
ої області, селищна рада 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
аїсі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського призначення 

на території Чупахівської 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу громадянці Василенко Анні 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 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємни
розглянувши заяву громадянки
адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,6000 
га, розташовану за межами населених пунктів
селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
земельної ділянки у власність громадянці Василенко Анні Іванівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,6000 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Василенко Анні 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 
ни «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 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Василенко Анни Іванівни, зареєстрованої за 

( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

о селянського господарства, орієнтовною площею 0,6000 
розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
земельної ділянки у власність громадянці Василенко Анні Іванівні 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 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                             Олександр

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Василенко Анні Іванівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

цтва та земельних відносин, 
Василенко Анни Іванівни, зареєстрованої за 

про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

о селянського господарства, орієнтовною площею 0,6000 
на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Василенко Анні Іванівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,6000 га, із земель запасу сільськогосподарського 

селених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                     
 
Про надання дозволу 
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 будівниц
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки
зареєстрованої за адресою:
на розробку проекту 
власність для ведення особистого селянського господарства,
площею 0,8200 га, в межах
області, селищна рада 
 
    1. Надати дозвіл на розробку пр
земельної ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,8200
призначення розташовану
селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про надання дозволу громадянці Вербицькій Валентині Іванівні 
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки Вербицької Валентини Іванівни, 

за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства,

0,8200 га, в межах с. Оленинське, Охтирського району Сумськ
селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Вербицькій Валентині Іванівні
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,8200 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану в межах с. Оленинське, на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                     смт  Чупахівка 

громадянці Вербицькій Валентині 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», 

тва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Вербицької Валентини Іванівни, 
про надання дозволу 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

Охтирського району Сумської 

оекту землеустрою щодо відведення 
Вербицькій Валентині Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

, на території Чупахівської 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                  
 
Про надання дозволу 
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 будівниц
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки
адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства,
га, розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумськ
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3500
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 
           Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про надання дозволу громадянці Гуцовій Любові Василівні 
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки Гуцової Любові Василівни, зареєстрованої

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
за межами населених пунктів на території Чупахівської 
Охтирського району Сумської області, 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Гуцовій Любові Василівні
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,3500 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                        смт  Чупахівка 

громадянці Гуцовій Любові Василівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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», 

тва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Гуцової Любові Василівни, зареєстрованої за 
про надання дозволу на розробку 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
орієнтовною площею 0,3500 

за межами населених пунктів на території Чупахівської 
ої області, селищна рада 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Гуцовій Любові Василівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

за межами населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

КУЖЕЛЬ 



                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
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, 1
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянк
зареєстрованої за адресою:
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства,
площею 1,3800 га, розташовану
селищної ради, Охтирського району Сумськ
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 1,3800
призначення розташовану
селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 
           Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Кириченко Ларисі Вікторівні 
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, 1
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки Кириченко Лариси Вікторівни, 

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 на території Чупахівської 
Охтирського району Сумської області, 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Кириченко Ларисі Вікторівні
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,3800 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану в межах с. Олешня, на території Чупахівської 

тирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянці Кириченко Ларисі 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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
ченко Лариси Вікторівни, 

про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

в межах с. Олешня на території Чупахівської 
ої області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Кириченко Ларисі Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

, на території Чупахівської 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

КУЖЕЛЬ 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                      
 
Про надання дозволу громадянці Макаренко Надії Василівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки
адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства,
га, розташовану за межами населених пунктів
селищної ради, Охтирського району Сумськ
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3700
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний го
 
 
 
 
 

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про надання дозволу громадянці Макаренко Надії Василівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства  

повідно 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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки Макаренко Надії Василівни, зареєстрованої

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
строю щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
межами населених пунктів на території Чупахівської 

Охтирського району Сумської області, 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Макаренко Надії Василівні
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,3700 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                    смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Макаренко Надії Василівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

повідно 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», 

, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Макаренко Надії Василівни, зареєстрованої за 
про надання дозволу на розробку 

строю щодо відведення земельної ділянки у власність для 
орієнтовною площею 0,3700 

на території Чупахівської 
ої області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Макаренко Надії Василівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
із земель запасу сільськогосподарського 

населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян
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 будівниц
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки
зареєстрованої за адресою:
на розробку проекту з
власність для ведення особистого селянського господарства,
площею 0,3700 га, розт
Чупахівської селищної ради, 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Кривогуз Катерині Вікторівні 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки Кривогуз Катерини Вікторівни, 

за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства,

0,3700 га, розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумськ

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Кривогуз Катерині Вікторівні
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,3700 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянці Кривогуз Катерині 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», 

тва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Кривогуз Катерини Вікторівни, 
про надання дозволу 

емлеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

ашовану за межами населених пунктів, на території 
Охтирського району Сумської області, селищна 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Кривогуз Катерині Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
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 землеуст
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,
орієнтовною площею 
на території Чупахівської селищної ради, 
області, селищна рада 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3300
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської обла
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 

                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Гончару Івану Володимировичу 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

ля 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 землеуст
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина Гончара Івана Володимировича, 

за адресою: ( конфіденційна інформація) 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,

площею 0,3300 га, розташовану за межами населених пунктів
на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумськ

селищна рада ВИРІШИЛА: 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Гончару Іван

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 0,3300 га, із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської обла

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянину Гончару Івану Володимировичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

ля ведення особистого селянського господарства  

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
ра Івана Володимировича, 

формація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

ашовану за межами населених пунктів, 
Охтирського району Сумської 

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Івану Володимировичу 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району 

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
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 будівниц
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,
орієнтовною площею 
на території Чупахівської селищної ради, 
області, селищна рада 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Міщенку Ігорю Валентиновичу 
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина Міщенка Ігоря Валентиновича, 

за адресою: ( конфіденційна інформація) 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,

площею 0,4700 га, розташовану за межами населених пунктів
на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумськ

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Міщенку Ігор
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,4700 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

елищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянину Міщенку Ігорю Валентиновичу 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», 

тва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Міщенка Ігоря Валентиновича, 
( конфіденційна інформація) про надання 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

ашовану за межами населених пунктів, 
Охтирського району Сумської 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Ігорю Валентиновичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
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, 1
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки
адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства,
га, розташовану за межами населених пунктів
селищної ради, Охтирського району Сумськ
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3500
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 
 

                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Заїкіній Тетяні Олексіївні 
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, 1
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
громадянки Заїкіної Тетяни Олексіївни, зареєстрованої

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

ашовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 
Охтирського району Сумської області, 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Заїкіній Тетяні Олексіївні
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,3500 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянці Заїкіній Тетяні Олексіївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
Заїкіної Тетяни Олексіївни, зареєстрованої за 

про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

орієнтовною площею 0,3500 
на території Чупахівської 

ої області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Заїкіній Тетяні Олексіївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт 
 
Про надання дозволу 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства 
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, ст
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 
господарства, транспорту,
розглянувши заяву громадянки
зареєстрованої за адресою:
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства,
площею 0,5200 га, розта
Чупахівської селищної ради, 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на р
земельної ділянки у власність громадянці
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,5200
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 
 

                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт 

Про надання дозволу громадянці Чорнявській Олені Олександрівні 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, ст
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки Чорнявської Олени Олександрівни, 

за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства,

0,5200 га, розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумськ

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Чорнявській Олені Олександрівні
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,5200 га, із земель запасу сільськогосподарськ
призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                            Олександр

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянці Чорнявській Олені 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 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
Чорнявської Олени Олександрівни, 

про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

шовану за межами населених пунктів на території 
Охтирського району Сумської області, селищна 

озробку проекту землеустрою щодо відведення 
Чорнявській Олені Олександрівні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                            
 
Про надання дозволу 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господа
 

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 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки
зареєстрованої за адресою:
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства,
га, розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумськ
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Демиденко А
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 0,9534 га, кадастровий
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану
межами населених пунктів
Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на зат
 
 
 
           Селищний голова
 
 
 
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

Про надання дозволу громадянці Демиденко Аліні Миколаївні 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господа

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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянки Демиденко Аліни Миколаївни, 

за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,
га, розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 

Охтирського району Сумської області, 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Демиденко А
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

га, кадастровий номер 5920385400:01:001:5677 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану

населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                              смт  Чупахівка 

громадянці Демиденко Аліні 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», 

будівництва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

ліни Миколаївни, 
про надання дозволу 

екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,9534 
га, розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 

ої області, селищна рада 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Демиденко Аліні Миколаївні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

номер 5920385400:01:001:5677 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану за 

, на території Чупахівської селищної ради 

вердження сесії селищної ради. 

КУЖЕЛЬ 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
розробку проекту землеустрою щод
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 Укр
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,
орієнтовною площею 
на території Чупахівської селищної ради, 
області, селищна рада 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 
сільськогосподарського призначення розташовану
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського район
Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Малишу Анатолію Миколайовичу 
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина Малиша Анатолія Миколайовича, 

за адресою: ( конфіденційна інформація)
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,

площею 2,0000 га, розташовану за межами н
на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумськ

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину М

для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
орієнтовною площею 2,0000 га, із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами 
на території Чупахівської селищної ради Охтирського район

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянину Малишу Анатолію Миколайовичу на 
о 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 

аїни, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
Малиша Анатолія Миколайовича, 

( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

2,0000 га, розташовану за межами населених пунктів, 
Охтирського району Сумської 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Малишу Анатолію 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
га, із земель запасу 
за межами населених 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про надання дозволу 
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 У
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарст
орієнтовною площею 
на території Чупахівської селищної ради, 
області, селищна рада 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Домашенку Віталію Віталійовичу 
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
нувши заяву громадянина Домашенка Віталія Віталійовича

за адресою: ( конфіденційна інформація)
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарст

площею 0,7000 га, розташовану за межами населених пунктів, 
на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумськ

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Домашенку Віталію
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,7000 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Віталію Віталійовичу 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 
країні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
Домашенка Віталія Віталійовича, 

( конфіденційна інформація), про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

000 га, розташовану за межами населених пунктів, 
Охтирського району Сумської 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Домашенку Віталію Віталійовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
апасу сільськогосподарського 

населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          
 
Про надання дозволу 
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 будівниц
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проек
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,
орієнтовною площею 
на території Чупахівської селищної ради, 
області, селищна рада 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 
призначення розташовану
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної рад
 
 
 

Селищний голова
 
 
 
 

                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                                

Про надання дозволу громадянину Домашенку Віталію Вікторовичу 
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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відноси
розглянувши заяву громадянина Домашенка Віталія Віктор

за адресою: ( конфіденційна інформація)
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,

площею 0,7000 га, розташовану за межами населених пунктів, 
на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумськ

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Домашенку Віталію Віктор
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,7000 га, із земель запасу сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної рад

Селищний голова                         Олександр 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                                смт  Чупахівка 

громадянину Домашенку Віталію 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», 

тва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Домашенка Віталія Вікторовича, 
( конфіденційна інформація), про надання 

ту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

0,7000 га, розташовану за межами населених пунктів, 
Охтирського району Сумської 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
Домашенку Віталію Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
га, із земель запасу сільськогосподарського 

населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина  Вітра Віктора Васильовича 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 місц
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву гр
за адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського
вул. Хліборобська на території Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області  орієнтованою площею 0,2000 га, 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянину Вітру Віктору Васильовичу, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеус
власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. 
Оленинське, вул. Хліборобська, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області орієнтованою площею  0,2000 га, в 
зв’язку з тим, що графічні матеріали земельної 
вимогам, а саме земельна ділянка 
Хліборобська,43, та 
призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), 
вона не була відчужена
Чупахівської селищної ради, 
розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно – правових актів. 

 
Селищний голова 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

          Тринадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина  Вітра Віктора Васильовича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

и 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, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Вітра Віктора Васильовича, зареєстрованого 

( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Ол
вул. Хліборобська на території Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області  орієнтованою площею 0,2000 га, 

Відмовити громадянину Вітру Віктору Васильовичу, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. 
Оленинське, вул. Хліборобська, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області орієнтованою площею  0,2000 га, в 
в’язку з тим, що графічні матеріали земельної ділянки не відповідають 

а саме земельна ділянка має поштову адресу: 
43, та обліковується за іншими громадянами, 

призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), 

відчужена та не передавалась у комунальну власність 
селищної ради, тобто мається нев

розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
правових актів.  

Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Вітра Віктора Васильовича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

и у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
еве самоврядування в Україні», 

частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Вітра Віктора Васильовича, зареєстрованого 
про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
господарства за адресою: с. Оленинське, 

вул. Хліборобська на території Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області  орієнтованою площею 0,2000 га,   селищна рада  

Відмовити громадянину Вітру Віктору Васильовичу, в наданні дозволу 
трою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. 
Оленинське, вул. Хліборобська, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області орієнтованою площею  0,2000 га, в 

ділянки не відповідають 
має поштову адресу: с. Оленинське, вул. 

обліковується за іншими громадянами, цільове 
призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), 

та не передавалась у комунальну власність 
тобто мається невідповідність місця 

розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА 

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви г
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 обла
 
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки
за адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумсько
селищна рада  ВИРІШИЛА
 

1. Відмовити громадянці
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею  1
документів відсутні графічні мат
невідповідність до імперативності норм частини шостої статті
Земельного кодексу України,
розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно – правових актів. 

 
Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
           Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки  Ткаченко Лариси Василівни 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Ткаченко Лариси Василівни

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 1

ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянці Ткаченко Ларисі Василівні в наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько

ною площею  1,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті 
документів відсутні графічні матеріали земельної  ділянки,
невідповідність до імперативності норм частини шостої статті
Земельного кодексу України, тобто мається невідповідність місця 
розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

правових актів.  

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ
 
 
 

СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Ткаченко Лариси Василівни про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 

будівництва, житлово – комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Ткаченко Лариси Василівни, зареєстрованої 
, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 

ї області  орієнтованою площею 1,0000 га,   

в наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті 
еріали земельної  ділянки, наявна 

невідповідність до імперативності норм частини шостої статті 118 
тобто мається невідповідність місця 

розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  
 
Про розгляд заяви громадянки  
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної 
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 4 статті 116, 
України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин, розглянувши заяву громадянки
Олексіївни, зареєстрованої за адресою:
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею 2
 

1. Відмовити громадянці
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 
території Чупахівської се
орієнтованою площею  2
частини 4 Земельного кодексу
безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Земельним 
кодексом України, проводиться один раз по кожному виду цільового 
призначення, а також
матеріали земельної  ділянки
частини шостої статті
невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно 

 
Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
           Р І Ш Е Н Н Я 

.2021                                                                                          смт  

Про розгляд заяви громадянки  Самойленко Наталії Олексіївни 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної 
району Сумської області 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

4 статті 116, частини 6, частини 7 статті 118, Земельного 
України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Самойленко Наталії 

, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація)
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського на 
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА

Відмовити громадянці Самойленко Наталії Олексіївні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що
частини 4 Земельного кодексу України передача земельних ділянок 
безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Земельним 
кодексом України, проводиться один раз по кожному виду цільового 
призначення, а також в поданому пакеті документів відсутні графіч
матеріали земельної  ділянки, наявна невідповідність до імперативності норм 
частини шостої статті 118 Земельного кодексу України
невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно – правових актів.  

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Самойленко Наталії Олексіївни про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу 
України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

Самойленко Наталії 
енційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
ведення особистого селянського на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  
ВИРІШИЛА: 

Самойленко Наталії Олексіївні в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

лищної ради Охтирського району Сумської області 
,0000 га, в зв’язку з тим, що згідно статті 116 

України передача земельних ділянок 
безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Земельним 
кодексом України, проводиться один раз по кожному виду цільового 

в поданому пакеті документів відсутні графічні 
невідповідність до імперативності норм 

раїни, тобто мається 
невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтир
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 4 статті 116,
України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин, розглянувши заяву громадян
Володимира Івановича
інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для
селянського на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області  орієнтованою площею 2
ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 
території Чупахівської 
орієнтованою площею  2
ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених 
Земельним кодексом України, проводиться один раз по кожному виду 
цільового призначення, а також
графічні матеріали земельної  ділян
імперативності норм частини шостої статті
тобто мається невідповідність місця розташування об’є
прийнятих відповідно до них нормативно 
 
   

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
            Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Самойленка Володимира Івановича 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтир
району Сумської області 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

4 статті 116, частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу 
України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин, розглянувши заяву громадян
Володимира Івановича, зареєстрованого за адресою:

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

ї області  орієнтованою площею 2,0000 га,

Відмовити громадянину Самойленку Володимиру 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що 
ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених 
Земельним кодексом України, проводиться один раз по кожному виду 

вого призначення, а також в поданому пакеті документів
графічні матеріали земельної  ділянки, наявна 
імперативності норм частини шостої статті 118 Земельного кодексу України,
тобто мається невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно – правових актів. 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Самойленка Володимира Івановича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу 
України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Самойленка 

за адресою: ( конфіденційна 
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

ведення особистого 
селянського на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

,0000 га,   селищна рада  

 Івановичу в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

селищної ради Охтирського району Сумської області 
 передача земельних 

ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених 
Земельним кодексом України, проводиться один раз по кожному виду 

аному пакеті документів відсутні 
 невідповідність до 

118 Земельного кодексу України, 
кта вимогам законів, 

правових актів.  

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки  
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області
 
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житл
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки
зареєстрованої за адресою:
на розробку проекту землеустро
власність для ведення особистого селянського на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумсько
2,0000 га,   селищна рада  
 

1. Відмовити громадянці
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею  2
документів відсутні графічні мат
невідповідність до імперативності норм частини шостої статті
Земельного кодексу України,
розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно – правових актів. 
 
   

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
            Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

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

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Самойленко Аліни Анатоліївни
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

ведення особистого селянського на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянці Самойленко Аліні Анатоліївні
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті 

відсутні графічні матеріали земельної  ділянки,
невідповідність до імперативності норм частини шостої статті
Земельного кодексу України, тобто мається невідповідність місця 

об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
правових актів.  

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Самойленко Аліни Анатоліївни про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 

ово – комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Самойленко Аліни Анатоліївни, 
про надання дозволу 

ю щодо відведення земельної ділянки у 
ведення особистого селянського на території Чупахівської 

ї області  орієнтованою площею 

Анатоліївні в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті 
еріали земельної  ділянки, наявна 

невідповідність до імперативності норм частини шостої статті 118 
тобто мається невідповідність місця 

об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського 

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області
 
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадян
зареєстрованого за адресою:
дозволу на розробку проекту землеустрою 
ділянки у власність для
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею 2
 

1. Відмовити громадянину
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області орієнтованою площею  
поданому пакеті документів відсутні графічні матеріали земельної  ділянки,
наявна невідповідність до імперативності норм частини шостої статті
Земельного кодексу України,
розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 
нормативно – правових актів. 
 
 
   

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
            Р І Ш Е Н Н Я   

.2021                                                                                          смт  Чупахівка

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

відно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Самойленка Сергія Володимировича

за адресою: ( конфіденційна інформація) 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумсько
орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА

Відмовити громадянину Самойленку Сергію Володимировичу
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

ї області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що в 
поданому пакеті документів відсутні графічні матеріали земельної  ділянки,

невідповідність до імперативності норм частини шостої статті
Земельного кодексу України, тобто мається невідповідність місця 
розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

правових актів.  

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
району Сумської області 

.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

ргія Володимировича 
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

відно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

Сергія Володимировича, 
( конфіденційна інформація) про надання 

щодо відведення земельної 
ведення особистого селянського на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  
ВИРІШИЛА: 

Володимировичу в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

,0000 га, в зв’язку з тим, що в 
поданому пакеті документів відсутні графічні матеріали земельної  ділянки, 

невідповідність до імперативності норм частини шостої статті 118 
тобто мається невідповідність місця 

розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви Бездрабко Лідії Михайл
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
  
   Відповідно до пункту 7 статті 118 
України «Про землеустрій
59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, 
розглянувши заяву громадянки
за адресою: ( конфіденційна інформація) 
проекту землеустрою щодо відведення зе
ведення особистого селянського господарства
га, розташовану за адресою: с. Нове, вул. Ка
селищної ради, селищна рада 
 

       1. Відмовити громадянці
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення 
площею 0,5000 га,
території  Чупахівської селищн
матеріали земельної ділянки не відповідають вимогам: а саме ділянка 
вказана на іншу адресу с. Н
приватній власності, земельна ділянка не була 
передавалась у комун
розташування об’єкта вимогам законів прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів.  

 

Селищний голова

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
           Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

озгляд заяви Бездрабко Лідії Михайлівні щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства

Відповідно до пункту 7 статті 118 Земельного кодексу Украї
землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26,

59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»
постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
громадянки Бездрабко Лідії Михайлівни

( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

особистого селянського господарства,  орієнтовною 
ану за адресою: с. Нове, вул. Кащеєва, на території  Чупахівської 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянці Бездрабко Лідії Михайлівні
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

для ведення особистого селянського господарства
га, розташовану за адресою: с. Нове, вул. Ка

території  Чупахівської селищної ради, в зв’язку з тим, що графічні 
матеріали земельної ділянки не відповідають вимогам: а саме ділянка 
вказана на іншу адресу с. Нове, вул. Кащеєва, б.12, яка перебуває в 
приватній власності, земельна ділянка не була 
передавалась у комунальну власність, тобто мається невідповідність місце 
розташування об’єкта вимогам законів прийнятих відповідно до них 

правових актів.   

 
 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

0.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

івні щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства 

дексу України, Закону 
статті 26, статей 34, 

59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

підприємництва та земельних відносин, 
Бездрабко Лідії Михайлівни, зареєстрованої 

про надання дозволу на розробку 
мельної ділянки у власність для 

орієнтовною площею 0,5000 
щеєва, на території  Чупахівської 

Бездрабко Лідії Михайлівні, в наданні дозволу 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

особистого селянського господарства,  орієнтовною 
ану за адресою: с. Нове, вул. Кащеєва, на 

ої ради, в зв’язку з тим, що графічні 
матеріали земельної ділянки не відповідають вимогам: а саме ділянка 

щеєва, б.12, яка перебуває в 
приватній власності, земельна ділянка не була відчужена та не 

альну власність, тобто мається невідповідність місце 
розташування об’єкта вимогам законів прийнятих відповідно до них 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                     
 
Про розгляд заяви громадянки  Матвєєвої Ірини   Олександрівни    про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
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»
118  Земельного ко
окружного  адміністративного  суду   від 05.11.2021 року по справі  № 
480/5590/21 за позовом  Матвєєвої І. О.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Матвєєвої І. О.  від 06.07.2020 року,  
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин
громадянки  Матвєєвої  Ірини  Олександрівни, проживаючої  за адресою:
( конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадян
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  Чупахівсько
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 
існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу, 
селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року
приватну власність іншим громадянам
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
           Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

розгляд заяви громадянки  Матвєєвої Ірини   Олександрівни    про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920385400:01:001
для ведення особистого селянського господарства

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 05.11.2021 року по справі  № 
480/5590/21 за позовом  Матвєєвої І. О.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Матвєєвої І. О.  від 06.07.2020 року,  рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Матвєєвої  Ірини  Олександрівни, 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, 

Відмовити громадянці  Матвєєвій  Ірині  Олександрівні
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 
існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року
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 

                                     смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки  Матвєєвої Ірини   Олександрівни    про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5400:01:001:5692 у 
для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 

дексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 05.11.2021 року по справі  № 
480/5590/21 за позовом  Матвєєвої І. О.  до Чупахівської селищної ради  про 

скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

рішення постійної комісії з 
господарства, транспорту, 
, розглянувши клопотання  

громадянки  Матвєєвої  Ірини  Олександрівни, проживаючої  за адресою:                          
про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
площею 2,0000 га, селищна рада 

ці  Матвєєвій  Ірині  Олександрівні, 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, 

ї селищної ради  в зв’язку з тим, що  
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 

поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянина Кальченка  Федора Григоровича   про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503
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 виконанн
окружного  адміністративного  суду   від 06.12.2021 року по справі  № 
480/9192/21 за позовом  Кальченка Ф. Г.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кальченка Ф. Г.  від 18.05.2020 року,рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розгл
громадянки  Матвєєвої  Ірини  Олександрівни, проживаючої  за 
адресою:(конфіденційна інформація), Сумської області про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого се
га, селищна рада ВИРІШИЛА
 

1. Відмовити громадянину Кальченку  Федору  Григоровичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у 
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 17.06.2020 року та надано у 
приватну власність іншим громадянам,  тобто
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єк
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
            Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
гляд заяви громадянина Кальченка  Федора Григоровича   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503
власність для ведення особистого селянського господарства на території 

упахівської 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 06.12.2021 року по справі  № 
480/9192/21 за позовом  Кальченка Ф. Г.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 

ов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кальченка Ф. Г.  від 18.05.2020 року,рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розгл
громадянки  Матвєєвої  Ірини  Олександрівни, проживаючої  за 
адресою:(конфіденційна інформація), Сумської області про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянину Кальченку  Федору  Григоровичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 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 

’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 17.06.2020 року та надано у 
приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єк
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 
гляд заяви громадянина Кальченка  Федора Григоровича   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 

упахівської 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 

я рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 06.12.2021 року по справі  № 
480/9192/21 за позовом  Кальченка Ф. Г.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 

ов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кальченка Ф. Г.  від 18.05.2020 року,рішення постійної комісії з 

комунального господарства, транспорту, 
янувши клопотання  

громадянки  Матвєєвої  Ірини  Олександрівни, проживаючої  за 
адресою:(конфіденційна інформація), Сумської області про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

лянського господарства площею 2,0000 

1. Відмовити громадянину Кальченку  Федору  Григоровичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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 

’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 17.06.2020 року та надано у 

бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянина Реви Тетяни Іванівни   про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо ві
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області
 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої 
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 07.12.2021 року по справі  № 
480/8833/21 за позовом  Реви Т. 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 Реви Т. І. від 18.05.2020 року, рішення пост
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Реви Тетяни  Іванівни, проживаючої
інформація), про надання 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
 

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 
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
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  

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
            Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянина Реви Тетяни Іванівни   про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518
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 07.12.2021 року по справі  № 

зовом  Реви Т. 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 Реви Т. І. від 18.05.2020 року, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

и Тетяни  Іванівни, проживаючої  за адресою: 
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянину Реві Олександру  Миколайовичу, в наданні 
ку 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 
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 

дова» право постійного користування  земельною ділянкою площею  
14, 2327 га кадастровий номер 5920355500:01:001:5518, заявником Рева  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 
Про розгляд заяви громадянина Реви Тетяни Іванівни   про надання 

дведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для 
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

 

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 07.12.2021 року по справі  № 

зовом  Реви Т. І.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

ійної комісії з питань 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
за адресою: (конфіденційна 

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 
ку 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 

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 

дова» право постійного користування  земельною ділянкою площею  
14, 2327 га кадастровий номер 5920355500:01:001:5518, заявником Рева  



Тетяною Іванівною  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

 
20.12.2021                                  
 
Про розгляд заяви Ф
дозволу на розробку проекту землеустрою для оформлення права 
постійного користування земельними ділянками
 
   Відповідно до Земел
землеустрій», Закону України « Про фермерське господарство», Закону 
України « Про оренду державного та комунального майна», 
частини першої статті 26, статей 34, 59 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» та рекомендації
будівництва, житлово 
підприємництва та земель
господарства « Світанок
інформація)  про надання дозволу на розроб
оформлення права постійного користування земельними ділянками, 
розташованих на території  Чупахівської сел
ВИРІШИЛА: 
 

       1. Відмовити 
дозволу на розроблення проекту землеустрою для оформлення права 
постійного користування земельними ділянками
Чупахівської селищної ради в зв’язку з тим, 
Земельного Кодексу України п
ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:

      а) підприємства, установи та організації, що належать до 
комунальної власності;
      б) громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства 
(об'єднання), установи та організації;
       в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано 
у встановленому законом 
обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх 
діяльності; 
         г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального 
користування; 
         ґ) заклади освіти незалежно від 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

        Тринадцята сесія 
            Р І Ш Е Н Н Я   

0.12.2021                                                                                          

заяви Фермерського господарства «Світанок
дозволу на розробку проекту землеустрою для оформлення права 
постійного користування земельними ділянками 

Земельного кодексу України, Закону України «Про 
Закону України « Про фермерське господарство», Закону 

України « Про оренду державного та комунального майна», 
статті 26, статей 34, 59 Закону України « Про місцеве 

врядування в Україні» та рекомендації постійної комісії з питань 
будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву Ф
господарства « Світанок», зареєстрованого за адресою: 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою для 
оформлення права постійного користування земельними ділянками, 

на території  Чупахівської селищної ради, селищна рада 

1. Відмовити Фермерському господарству « Світанок
лення проекту землеустрою для оформлення права 

постійного користування земельними ділянками, розташовану на території  
лищної ради в зв’язку з тим, що відповідно до статті 92 

Земельного Кодексу України права постійного користування земельною 
ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:

а) підприємства, установи та організації, що належать до 
комунальної власності; 

б) громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства 
(об'єднання), установи та організації; 

в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано 
у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і 
обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх 

г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального 

ґ) заклади освіти незалежно від форми власності; 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                        смт  Чупахівка 

ерського господарства «Світанок»  про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою для оформлення права 

Закону України «Про 
Закону України « Про фермерське господарство», Закону 

України « Про оренду державного та комунального майна», пункту 34 
статті 26, статей 34, 59 Закону України « Про місцеве 

постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

них відносин, розглянувши заяву Фермерського 
за адресою: ( конфіденційна 

лення проекту землеустрою для 
оформлення права постійного користування земельними ділянками, 

ищної ради, селищна рада 

рському господарству « Світанок», в наданні 
лення проекту землеустрою для оформлення права 

, розташовану на території  
що відповідно до статті 92 

рава постійного користування земельною 
ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: 

а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та 

б) громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства 

в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано 
порядку, виключно для будівництва і 

обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх 

г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального 



         д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого 
будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових 
потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та 
нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку; 
       е) оператор газотранспортної системи та оператор системи передачі. 
 Фермерське господарство « Світанок» не відноситься до жодної з вказаних 
законодавством категорій що унеможливлює надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою для оформлення права постійного користування. 
 
 

 
Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА 

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки  
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 рад
      
   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
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 09.12.2021 року по 
справі  № 480/8832/21 за позовом Басової Марини Михайлівни   до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частин
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Басової М. М.  від 
23.06.2020 року, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства,
земельних відносин, ро
проживаючої  за адресою: 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення 
га, селищна рада  ВИРІШИЛА

     
    1. Відмовити громадянці Басовій  Марині  Михайлівні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельн
призначення 18.00
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 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
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Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
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20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки  Басової Марини   Михайлівни   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

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 ріш
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 09.12.2021 року по 
справі  № 480/8832/21 за позовом Басової Марини Михайлівни   до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Басової М. М.  від 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши клопотання  громадянки  Басової М. М., 
проживаючої  за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства

ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянці Басовій  Марині  Михайлівні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

кадастровий номер  5920382000:01:004:5036  
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
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 
емлі, 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 

СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Басової Марини   Михайлівни   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 

и Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 09.12.2021 року по 
справі  № 480/8832/21 за позовом Басової Марини Михайлівни   до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  

і  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Басової М. М.  від 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
транспорту, зв’язку, підприємництва та 

зглянувши клопотання  громадянки  Басової М. М., 
про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
особистого селянського господарства площею 2,0000 

Відмовити громадянці Басовій  Марині  Михайлівні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

    у власність для 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

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 
емлі, 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

20.12.2021                                                
 
Про розгляд заяви громадянина Бей Віталія Миколайовича   про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
        
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядуван
частини 7 статті 118  Земельного
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7304/21 за позовом Бей 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  Бей В. М.  від 16.06.2020 року, 
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин
громадянина  Бей Віталія Миколайовича, проживаючого  за адресою: 
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення зе
особистого селянського господарства
ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Бей Віталію Миколайовичу
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельн
призначення 18.00
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, вод
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
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         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          

розгляд заяви громадянина Бей Віталія Миколайовича   про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
для ведення особистого селянського господарства

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7304/21 за позовом Бей В. М.   до Чупахівської селищної ради  

я протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно розглянути 
клопотання  Бей В. М.  від 16.06.2020 року, рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина  Бей Віталія 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, 

Відмовити громадянину Бей Віталію Миколайовичу
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

кадастровий номер 5920382000:01:003:5085
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                          смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянина Бей Віталія Миколайовича   про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
ня в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7304/21 за позовом Бей В. М.   до Чупахівської селищної ради  

я протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно розглянути 

рішення постійної комісії з 
подарства, транспорту, 

, розглянувши клопотання  
громадянина  Бей Віталія Миколайовича, проживаючого  за адресою: 

про надання дозволу на розробку проекту 
мельної ділянки у власність для ведення 

площею 2,0000 га, селищна рада  

Відмовити громадянину Бей Віталію Миколайовичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

85 у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

ні 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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки  Віннікової Лідії  Михайл
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 Сумс
 

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  адміністратив
480/7295/21 за позовом  Віннікової Л. М.    до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повт
клопотання  Віннікової Л. М.  
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Вінніков
адресою:(конфіденційна інформація) 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 

 Відмовити громадянці  Вінніковій  Лідії  Михайлівні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
особистого селянського господарства, оріє
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
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них норма

 
Селищний голова

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки  Віннікової Лідії  Михайл
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 Сумс

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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7295/21 за позовом  Віннікової Л. М.    до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повт
клопотання  Віннікової Л. М.  від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Віннікової Лідії Михайлівни, проживаючої  за 

(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 

Відмовити громадянці  Вінніковій  Лідії  Михайлівні, 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 

ною 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 КУЖЕЛ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки  Віннікової Лідії  Михайлівни  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  

ного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7295/21 за позовом  Віннікової Л. М.    до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
ни, проживаючої  за 

про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянці  Вінніковій  Лідії  Михайлівні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

у власність для ведення 
нтовною 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 

ною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 
бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          
 
Про розгляд заяви громадянки  Віннікової Юлії Юріївни     про надання 
дозволу на розробку 
ділянки кадастрови
ведення особистого селянського господарства
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
Сумського  окружного  адміністративного  суду 
№ 480/7308/21 за позовом Віннікової  Ю
селищної ради про визнання протиправним 
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
повторно розглянути 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши клопотання  громадянки  Віннікової Ю. Ю., проживаючої  за 
адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства
рада  ВИРІШИЛА: 

 
        1. Відмовити громадянці Вінніковій Юлії Юріївні
дозволу на розробку 
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим
що вказана земельн
призначення 18.00
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пл
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 д

                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                      

розгляд заяви громадянки  Віннікової Юлії Юріївни     про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області 

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  

ного  адміністративного  суду від 13.12.2021 року по справі  
№ 480/7308/21 за позовом Віннікової  Юлії Юріївни до Чупахівської 
селищної ради про визнання протиправним та скасування  рішення, 
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
повторно розглянути клопотання  Віннікової Ю. Ю. від 16.06.2020 року, 

ї комісії з питань будівництва, житлово 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин

розглянувши клопотання  громадянки  Віннікової Ю. Ю., проживаючої  за 
( конфіденційна інформація), про надання дозволу 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, 

Відмовити громадянці Вінніковій Юлії Юріївні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

кадастровий номер 5920382000:01:003:5085
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                                      смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки  Віннікової Юлії Юріївни     про надання 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

85  у власність для 
на території Чупахівської 

 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
від 13.12.2021 року по справі  

ївни до Чупахівської 
та скасування  рішення, 

зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
від 16.06.2020 року, 

ї комісії з питань будівництва, житлово – комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши клопотання  громадянки  Віннікової Ю. Ю., проживаючої  за 
, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянці Вінніковій Юлії Юріївні, в наданні 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

5920382000:01:003:5085 у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

яжі, 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 

ля 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

20.12.2021                                                                                          смт  
 
Про розгляд заяви громадянки Гарбуз Катерини  Станіславівни  про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарс
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
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7305/21 за позовом Гарбуз Катерини  Станіславівни до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасу
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Гарбуз К. С.   від 16.06.2020 
року, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства,
земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянки  Гарбуз Катерини 
Станіславівни, проживаючої  за адресою: 
Сумської області, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства

    
 1. Відмовити громадянці Гарбуз  Катерини  Станіславівни
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельн
призначення 18.00
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          смт  

розгляд заяви громадянки Гарбуз Катерини  Станіславівни  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
власність для ведення особистого селянського господарс
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7305/21 за позовом Гарбуз Катерини  Станіславівни до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасу
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Гарбуз К. С.   від 16.06.2020 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши клопотання  громадянки  Гарбуз Катерини 
Станіславівни, проживаючої  за адресою: ( конфіденційна інформація)
Сумської області, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

я земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянці Гарбуз  Катерини  Станіславівни
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель

кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

ари, 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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки Гарбуз Катерини  Станіславівни  про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7305/21 за позовом Гарбуз Катерини  Станіславівни до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Гарбуз К. С.   від 16.06.2020 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
у, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши клопотання  громадянки  Гарбуз Катерини 
( конфіденційна інформація),  

Сумської області, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
я земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянці Гарбуз  Катерини  Станіславівни, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

   у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

ари, 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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина Горбова Олександра  Володимировича    
про надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
       
      Відповідно до статті 25, пункту 34 частини перш
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 
частини 7 статті 118  Земельного
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7293/21 за позовом Горбова О. В.  до Чупахівської селищної 
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Горбова О. В.  від 16.06.2020 рок
комісії з питань будівництва, житлово 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
клопотання  громадянина  Горбова Олександра Володимировича, 
проживаючого  за адресою: 
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
господарства площею 2,0000 га, 

    
   1. Відмовити громадянину
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий 
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташован
з тим, що вказана земельн
цільове призначення 
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

розгляд заяви громадянина Горбова Олександра  Володимировича    
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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 13.12.2021 року по 

3/21 за позовом Горбова О. В.  до Чупахівської селищної 
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Горбова О. В.  від 16.06.2020 року, 
комісії з питань будівництва, житлово – комунального
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
клопотання  громадянина  Горбова Олександра Володимировича, 
проживаючого  за адресою: ( конфіденційна інформація)
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА

Відмовити громадянину Горбову Олександру Володимировичу
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

кадастровий номер 5920382000:01:00
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 

зташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

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 
емлі, 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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянина Горбова Олександра  Володимировича    
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

ої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 

3/21 за позовом Горбова О. В.  до Чупахівської селищної 
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 

у, рішення постійної 
комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 
клопотання  громадянина  Горбова Олександра Володимировича, 

ійна інформація),  Сумської області, 
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

особистого селянського 
ВИРІШИЛА: 

Горбову Олександру Володимировичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

номер 5920382000:01:003:5085   у власність 
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку 
графічні матеріали має 

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 
емлі, 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

20.12.2021                                               
 
  Про розгляд заяви громадянки Григоренко Анни  Юріївни  про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
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 Ук
частини 7 статті 118  Земельного
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7302/21 за позовом Григоренко  Анни  Юріївни до 
Чупахівської селищної ради  про 
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Григоренко  А. Ю.   від 
16.06.2020 року, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства,
земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянки  Григоренко А. 
Ю., проживаючої  за адресою: 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відвед
ділянки у власність для ведення 
площею 2,0000 га, селищна рада 
 

    1. Відмовити громадянці Григоренко  Анні  Юріївні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельн
призначення 18.00
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, 
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          

розгляд заяви громадянки Григоренко Анни  Юріївни  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
для ведення особистого селянського господарства

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук
частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7302/21 за позовом Григоренко  Анни  Юріївни до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Григоренко  А. Ю.   від 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши клопотання  громадянки  Григоренко А. 
Ю., проживаючої  за адресою: ( конфіденційна інформація) 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відвед
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянці Григоренко  Анні  Юріївні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної

кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                           смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки Григоренко Анни  Юріївни  про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7302/21 за позовом Григоренко  Анни  Юріївни до 

визнання протиправним  та скасування  
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Григоренко  А. Ю.   від 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
транспорту, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши клопотання  громадянки  Григоренко А. 
( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
особистого селянського господарства 

Відмовити громадянці Григоренко  Анні  Юріївні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

   у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

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

20.12.2021                                                                                          
 
Про розгляд заяви громадянки Гусакової Римми  Дмитрівни  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5
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 
частин 6,7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7299/21 за позовом  Гусакової Р. Д.    до Чупахівс
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно 
розглянути клопотання  Гусакової Р. Д.  від  06.07.2020 року,  рішення 
постійної комісії з питан
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянки Гусакової Римми  Дмитрівни, 
проживаючої  за адресою: 
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  Гусаковій  Риммі  Дмитрівні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
особистого селянського господарства, орієнтовною площе
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 про
приватну власність іншим громадянам,  тобто
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

                                                                              

Про розгляд заяви громадянки Гусакової Римми  Дмитрівни  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»,   статті 81, 
частин 6,7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7299/21 за позовом  Гусакової Р. Д.    до Чупахівс
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно 
розглянути клопотання  Гусакової Р. Д.  від  06.07.2020 року,  рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянки Гусакової Римми  Дмитрівни, 
проживаючої  за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 

ку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 

ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянці  Гусаковій  Риммі  Дмитрівні, 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 площе
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-правови

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

                                                                              смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Гусакової Римми  Дмитрівни  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

920385400:01:001:5692 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, 
місцеве самоврядування в Україні»,   статті 81, 

частин 6,7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7299/21 за позовом  Гусакової Р. Д.    до Чупахівської селищної 
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно 
розглянути клопотання  Гусакової Р. Д.  від  06.07.2020 року,  рішення 

ь будівництва, житлово – комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянки Гусакової Римми  Дмитрівни, 

про надання дозволу 
ку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 

Відмовити громадянці  Гусаковій  Риммі  Дмитрівні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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 

ведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 
бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
правових актів. 



Крім того, додана   до клопотання  копія паспорту  заявника є  недійсною, 
строк дії  якого закінчився 23.11.2021, що унеможливлює встановлення  
факту того, що  заявник на даний час  є громадянкою України. 

 
      Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                              

Про розгляд заяви громадянки  Десяткіної  Надії  Іванівни    про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селя
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
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7307/21 за позовом Десяткіної  Надії Іванівни   до Чупахівської 
селищної ради  про визнання протиправним  т
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
повторно розглянути клопотання  Десяткіної Н. І.  від 16.06.2020 року, 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши клопотання  громадянки  Десяткіної Н. І., проживаючої  за 
адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
ведення особистого селянського господарства
рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Десяткіній Надії Іванівни
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельн
призначення 18.00
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, водні об'єкти загальног
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          
 

розгляд заяви громадянки  Десяткіної  Надії  Іванівни    про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7307/21 за позовом Десяткіної  Надії Іванівни   до Чупахівської 
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, 
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
повторно розглянути клопотання  Десяткіної Н. І.  від 16.06.2020 року, 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши клопотання  громадянки  Десяткіної Н. І., проживаючої  за 

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, 

Відмовити громадянці Десяткіній Надії Іванівни
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

кадастровий номер 5920382000:01:003:5085
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

            смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки  Десяткіної  Надії  Іванівни    про 
проекту землеустрою щодо відведення 

00:01:003:5085  у 
нського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7307/21 за позовом Десяткіної  Надії Іванівни   до Чупахівської 

а скасування  рішення, 
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
повторно розглянути клопотання  Десяткіної Н. І.  від 16.06.2020 року, 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянки  Десяткіної Н. І., проживаючої  за 

, про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянці Десяткіній Надії Іванівни, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

5920382000:01:003:5085 у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

о 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

20.12.2021                        

Про розгляд заяви громадянки  Довгопол Анни Русланівни    про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
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
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7311/21 за позо
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, 
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
повторно розглянути клопотання  Довгопол А. Р.   від 16.06.2020 року, 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши клопотання  громадянки  Довгопол А. Р., проживаючої  за 
адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства
рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Довгопол Анні Русланівни
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельн
призначення 18.00
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, пр
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 зе
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          
 

розгляд заяви громадянки  Довгопол Анни Русланівни    про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7311/21 за позовом Довгопол Анни Руслані
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, 
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
повторно розглянути клопотання  Довгопол А. Р.   від 16.06.2020 року, 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши клопотання  громадянки  Довгопол А. Р., проживаючої  за 

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, 

Відмовити громадянці Довгопол Анні Русланівни
а розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, пр
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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                                  смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки  Довгопол Анни Русланівни    про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 

вом Довгопол Анни Русланівни до Чупахівської 
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, 
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  
повторно розглянути клопотання  Довгопол А. Р.   від 16.06.2020 року, 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянки  Довгопол А. Р., проживаючої  за 

дання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянці Довгопол Анні Русланівни, в наданні 
а розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

   у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

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 

мель 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 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Задесенець Андрія   Миколайовича   про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
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
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7310/21 за позовом Задесенець А. 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  Задесенець А. М.  від 16.06.2020 року, 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
розглянувши клопотання  громадянина  Задесенець Андрія Миколайовича, 
проживаючого  за адресою: 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення 
площею 2,0000 га, селищна рада 

   
  1. Відмовити громадянину Задесенець  Андрію  Миколайовичу
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельн
призначення 18.00
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, водні об'єкти загального ко
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 

розгляд заяви громадянина Задесенець Андрія   Миколайовича   про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7310/21 за позовом Задесенець А. М. до Чупахівської селищної 
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   

инити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Задесенець А. М.  від 16.06.2020 року, 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши клопотання  громадянина  Задесенець Андрія Миколайовича, 
проживаючого  за адресою: ( конфіденційна інформація)
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянину Задесенець  Андрію  Миколайовичу
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянина Задесенець Андрія   Миколайовича   про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

ексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7310/21 за позовом Задесенець А. М. до Чупахівської селищної 
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   

инити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Задесенець А. М.  від 16.06.2020 року, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянина  Задесенець Андрія Миколайовича, 

( конфіденційна інформація), про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

обистого селянського господарства 

Відмовити громадянину Задесенець  Андрію  Миколайовичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

   у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

ристування, 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

20.12.2021                               
 
Про розгляд заяви громадянина Задесенець Миколи Володимировича    
про надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
      
  Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 
Закону України «Про 
7 статті 118  Земельного
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7306/21 за позовом Задесенець М. В. до Чупахівської с
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно розглянути 
клопотання  Задесенець М. В.  від 16.06.2020 року, 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин
громадянина  Задесенець Миколи Володимировича, проживаючого  за 
адресою: ( конфіденційна інформація)
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства
рада  ВИРІШИЛА: 

    
    1. Відмовити громадянину Задесенець  Миколі Володимировичу
наданні дозволу на розробк
земельної ділянки кадастровий 
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташован
з тим, що вказана земельн
цільове призначення 
якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, пр
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 зе
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          

розгляд заяви громадянина Задесенець Миколи Володимировича    
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7306/21 за позовом Задесенець М. В. до Чупахівської с
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно розглянути 
клопотання  Задесенець М. В.  від 16.06.2020 року, рішення постійної комісії 

цтва, житлово – комунального господарства,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина  Задесенець Миколи Володимировича, проживаючого  за 

( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розро
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, 

Відмовити громадянину Задесенець  Миколі Володимировичу
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

кадастровий номер 5920382000:01:00
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку 

земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 
цільове призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь
якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, пр
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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                           смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянина Задесенець Миколи Володимировича    
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 
місцеве самоврядування в Україні», статті 34, частини 

дексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7306/21 за позовом Задесенець М. В. до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно розглянути 

рішення постійної комісії 
господарства, транспорту, 

, розглянувши клопотання  
громадянина  Задесенець Миколи Володимировича, проживаючого  за 

, про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянину Задесенець  Миколі Володимировичу, в 
у проекту землеустрою щодо відведення 
номер 5920382000:01:003:5085   у власність 

для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 
на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку 

графічні матеріали має 
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 

мель 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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки  Задесенець  Ольги  Григорівни   про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
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
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7309/21 за позовом Задесенець Ольги  Григорівни  до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Задесенець  Ольги 
Григорівни від 16.06.2020 року, 
будівництва, житлово 
підприємництва та земельних відносин
громадянки  Задесенець  О. Г., проживаючої  за адресою: 
інформація), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для
селянського господарства

   
  1. Відмовити громадянці Задесенець Ользі Григорівні
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що 
вказана земельна ділянк
призначення 18.00
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

розгляд заяви громадянки  Задесенець  Ольги  Григорівни   про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7309/21 за позовом Задесенець Ольги  Григорівни  до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  

бов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Задесенець  Ольги 
Григорівни від 16.06.2020 року, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, з
підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Задесенець  О. Г., проживаючої  за адресою: 

, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянці Задесенець Ользі Григорівні
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

номер 5920382000:01:003:5085   у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що 
ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
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 
емлі, 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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки  Задесенець  Ольги  Григорівни   про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7309/21 за позовом Задесенець Ольги  Григорівни  до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  

бов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Задесенець  Ольги 

рішення постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, 

, розглянувши клопотання  
громадянки  Задесенець  О. Г., проживаючої  за адресою: ( конфіденційна 

, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
ведення особистого 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянці Задесенець Ользі Григорівні, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що 
графічні матеріали має цільове 

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 
емлі, 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

20.12.2021                                                      
 
Про розгляд заяви громадянина  Кальченка  Олега Федоровича   про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», час
118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 09.12.2021 року по справі  № 
480/9198/21 за позовом  Кальченка О. Ф.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скас
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кальченка О. Ф. від 15.05.2020 року,  рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Кальченка Олега  Федоровича, проживаючого  за адресою: 
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділян
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину  Кальченку  Олегу Федоровичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503
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
існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 17.06.2020 року та надано у 
приватну власність іншим громадянам,  тобто
земельної ділянки не від
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          

Про розгляд заяви громадянина  Кальченка  Олега Федоровича   про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у 

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», час
118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 09.12.2021 року по справі  № 
480/9198/21 за позовом  Кальченка О. Ф.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кальченка О. Ф. від 15.05.2020 року,  рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, тран
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Кальченка Олега  Федоровича, 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 

1. Відмовити громадянину  Кальченку  Олегу Федоровичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

номер 5920355500:01:001:5503  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
існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 17.06.2020 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  
області 

                                    смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Кальченка  Олега Федоровича   про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у 

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 09.12.2021 року по справі  № 
480/9198/21 за позовом  Кальченка О. Ф.  до Чупахівської селищної ради  про 

ування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кальченка О. Ф. від 15.05.2020 року,  рішення постійної комісії з 

комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Кальченка Олега  Федоровича, проживаючого  за адресою: 

про надання дозволу на розробку проекту 
ки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

1. Відмовити громадянину  Кальченку  Олегу Федоровичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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 17.06.2020 року та надано у 

бажане місце розташування 
повідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩН

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки 
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 
 

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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7298/21 за позовом  Кравченко Г. М.   до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської с
клопотання  Кравченко Г. М. від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Кравченко Ганни Михайлівни, проживаючого  за адресою: 
(конфіденційна інформація)
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, сел
ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянці  Кравченко  Ганн
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
особистого селянського господар
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  Чупахівс
селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 
приватну власність іншим громадянам,  тобто
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до

 
Селищний голова

                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки Кравченко Ганни  Михайлівни  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  

жного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7298/21 за позовом  Кравченко Г. 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  Кравченко Г. М. від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

мадянки Кравченко Ганни Михайлівни, 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, сел

1. Відмовити громадянці  Кравченко  Ганні Михайлівн
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  Чупахівс
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

А  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Кравченко Ганни  Михайлівни  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 

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  

жного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7298/21 за позовом  Кравченко Г. М.   до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

елищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кравченко Г. М. від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 

комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

мадянки Кравченко Ганни Михайлівни, проживаючого  за адресою: 
про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Михайлівні, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення 
ства, 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 

бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                     

Про розгляд заяви громадянин
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
        
      Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядуванн
частини 7 статті 118  Земельного
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7312/21 за позовом Левченка С. О.   до Чупахівської селищної 
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Левченка С. О.  від 16.06.2020 року, 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши клопотання  громадянина  Левченка Сергія Олександровича, 
проживаючого  за адресою: 
на розробку проекту землеустрою що
власність для ведення 
га, селищна рада  ВИРІШИЛА
 

    1. Відмовити громадянину Левченку Сергію Олександровичу
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
земельної ділянки кадастровий 
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташован
з тим, що вказана земельн
цільове призначення 
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          
 

розгляд заяви громадянина Левченка Сергія Олександровича
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
для ведення особистого селянського господарства

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7312/21 за позовом Левченка С. О.   до Чупахівської селищної 

нання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Левченка С. О.  від 16.06.2020 року, 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин
розглянувши клопотання  громадянина  Левченка Сергія Олександровича, 
проживаючого  за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства

ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянину Левченку Сергію Олександровичу
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

кадастровий номер 5920382000:01:00
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку 

земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 
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 
емлі, 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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                     смт  Чупахівка 

а Левченка Сергія Олександровича   про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
я в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по 
справі  № 480/7312/21 за позовом Левченка С. О.   до Чупахівської селищної 

нання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Левченка С. О.  від 16.06.2020 року, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянина  Левченка Сергія Олександровича, 

про надання дозволу 
до відведення земельної ділянки у 

особистого селянського господарства площею 2,0000 

Відмовити громадянину Левченку Сергію Олександровичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

номер 5920382000:01:003:5085   у власність 
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку 
графічні матеріали має 

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 
емлі, 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

20.12.2021                                                              

Про розгляд заяви громадянки Левченко Марини  Сергіївни  про 
надання дозволу на розробку 
земельної ділянки 
власність для ведення осо
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 
частини 7 статті 118  Земельного
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7303/21 за позовом Левченко  Марини  Сергіївни  до 
Чупахівської селищної ради  про визнання про
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Левченко М. С.   від 
16.06.2020 року, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
комунального господарства,
земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянки  Левченко М. С., 
проживаючої  за адресою: 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ді
власність для ведення 
га, селищна рада  ВИРІШИЛА
 

    1. Відмовити громадянці Левченко  Марині  Сергіївні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельн
призначення 18.00
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, во
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 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          
 

розгляд заяви громадянки Левченко Марини  Сергіївни  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 кадастровий номер 5920382000:01:00
власність для ведення особистого селянського господарства
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 
частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7303/21 за позовом Левченко  Марини  Сергіївни  до 
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Левченко М. С.   від 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово 
сподарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши клопотання  громадянки  Левченко М. С., 
проживаючої  за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ді
власність для ведення особистого селянського господарства

ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянці Левченко  Марині  Сергіївні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ровий номер 5920382000:01:003:5085  
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
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 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                            смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки Левченко Марини  Сергіївни  про 
проекту землеустрою щодо відведення 

5920382000:01:003:5085  у 
бистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 

дексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 10.12.2021 року по 
справі  № 480/7303/21 за позовом Левченко  Марини  Сергіївни  до 

типравним  та скасування  
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську 
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Левченко М. С.   від 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
транспорту, зв’язку, підприємництва та 

, розглянувши клопотання  громадянки  Левченко М. С., 
про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
особистого селянського господарства площею 2,0000 

Відмовити громадянці Левченко  Марині  Сергіївні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

   у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 
графічні матеріали має цільове 

Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

дні 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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки  Линник Ірини 
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 1
480/7292/21 за позовом  Линник І. М. 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Линник І. М.   від  08.07.2020 року,  рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Линник Ірини  Михайлівни, проживаючо
( конфіденційна інформація)
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 

 Відмовити громадянці  Линник  Ірин
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
особистого селянського господарства, орієнтовною 
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
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

заяви громадянки  Линник Ірини Михайлівни  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 

овідно 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 13.12.2021 року по справі  № 

позовом  Линник І. М. до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

я  Линник І. М.   від  08.07.2020 року,  рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Линник Ірини  Михайлівни, проживаючо
( 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 

Відмовити громадянці  Линник  Ірині Михайлівні
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 

ю 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  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Михайлівни  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 

 

овідно 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  

3.12.2021 року по справі  № 
до Чупахівської селищної ради  про 

визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

я  Линник І. М.   від  08.07.2020 року,  рішення постійної комісії з 
комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Линник Ірини  Михайлівни, проживаючої  за адресою:                                  

про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

і Михайлівні, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення 
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 

ю проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 
бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
авових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина Линник Романа 
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,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   частини 7  
статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7296/21 за позовом  Линн
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Линника  Р. Л. від  08.07.2020 року,  рішення постій
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Линника  Романа  Леонідовича, проживаючого  за адресою:
( конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 

 Відмовити громадянину Линнику  Роману  Леонідовичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
особистого селянського господарства, орієнтовною площ
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
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Линник Романа 
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,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   частини 7  
статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 

21 за позовом  Линника Р. Л. до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Линника  Р. Л. від  08.07.2020 року,  рішення постій
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Линника  Романа  Леонідовича, проживаючого  за адресою:

ційна 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 

Відмовити громадянину Линнику  Роману  Леонідовичу, 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 площ
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 

оведено 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-правов

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Линник Романа Леонідовича 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 13.12.2021 року по справі  № 

до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Линника  Р. Л. від  08.07.2020 року,  рішення постійної комісії з 

комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Линника  Романа  Леонідовича, проживаючого  за адресою:                        

про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянину Линнику  Роману  Леонідовичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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 

оведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 
бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина  Новікова Олексія Івановича  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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7313/21 за позовом  Новікова О. І.   
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Новікова  О. І.    від  09.07.2020 року,  рішення постійної ко
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Новікова  О. І., проживаючого  за адресою: 
інформація) про надання дозволу на ро
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
 

 Відмовити громадянину Новікову Олексію Івановичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту земл
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
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,  то
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина  Новікова Олексія Івановича  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

янки 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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7313/21 за позовом  Новікова О. 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  Новікова  О. І.    від  09.07.2020 року,  рішення постійної ко
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Новікова  О. І., проживаючого  за адресою: 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянину Новікову Олексію Івановичу, 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  

на 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

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Новікова Олексія Івановича  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

янки 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 13.12.2021 року по справі  № 

до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Новікова  О. І.    від  09.07.2020 року,  рішення постійної комісії 

комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Новікова  О. І., проживаючого  за адресою: ( конфіденційна 

зробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

Відмовити громадянину Новікову Олексію Івановичу, в наданні 
еустрою щодо відведення земельної 

у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

на 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 

бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                     
 
Про розгляд заяви громадянина Самойлова Дмитра  Вікторовича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 
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
статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 09.12.2021 року по справі  № 
480/8834/21 за позовом  Самойлова  Д. 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 Самойлова  Д. В. від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Самойлова  Дмитра  Вікторовича, проживаючого  за адресою: 
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
Відмовити громадянину Самойлову Дмитру  Вікторовичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель
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 над
постійному користуванні для ведення  фермерського   господарства, що 
підтверджується  державним  актом  на право  постійного користування 
землею №000665 виданого  відповідно до рішення 12
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  земельно

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята   сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          

Про розгляд заяви громадянина Самойлова Дмитра  Вікторовича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 
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 09.12.2021 року по справі  № 
480/8834/21 за позовом  Самойлова  Д. В.   до Чупахівської селищної ради  

протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання Самойлова  Д. В. від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Самойлова  Дмитра  Вікторовича, проживаючого  за адресою: 
(конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку проекту 

відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянину Самойлову Дмитру  Вікторовичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель
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 

ької 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  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

                                                     смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Самойлова Дмитра  Вікторовича 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, 
в Україні», частин 6 та 7 

статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 09.12.2021 року по справі  № 
480/8834/21 за позовом  Самойлова  Д. В.   до Чупахівської селищної ради  

протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання Самойлова  Д. В. від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії 

ного господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Самойлова  Дмитра  Вікторовича, проживаючого  за адресою: 

про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянину Самойлову Дмитру  Вікторовичу, 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  

ані  графічні матеріали, перебуває  в 
постійному користуванні для ведення  фермерського   господарства, що 
підтверджується  державним  актом  на право  постійного користування 

ї сесії ХХІ скликання 
ької 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 

ю ділянкою площею  



14, 2327 га кадастровий номер 5920355500:01:001:5518, заявником 
Самойловим  Дмитром  Вікторовичем 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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки  Сивовол 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для 
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівс
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 рі
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7294/21 за позовом  Сивовол М. 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  Сивовол М. М.   від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглян
громадянки Сивовол Май
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площе
ВИРІШИЛА: 
 

 Відмовити громадянці  Сивовол  Май
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
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
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

ляд заяви громадянки  Сивовол Майї  Миколаївни  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 Чупахівс
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 рі
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7294/21 за позовом  Сивовол М. М.   до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 

зання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Сивовол М. М.   від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглян
громадянки Сивовол Майї 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 

Відмовити громадянці  Сивовол  Майї Миколаївні, 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 

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

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Миколаївни  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 

 

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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7294/21 за позовом  Сивовол М. М.   до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 

зання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Сивовол М. М.   від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 

комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

Миколаївни, проживаючої  за адресою: 
про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
ю 2,0000 га, селищна рада 

Миколаївні, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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 

об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

бажане місце розташування 
`єкта вимогам законів 

правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина  Тараненка  Миколи  
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 ра
 

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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7297/21 за позовом  Тараненка М. В. до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради 
клопотання  Тараненка  М. В.  від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Тараненка Миколи  Володимировича, проживаючого  за 
адресою ( конфіденційна інформація) 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА: 

 Відмовити громадянину Тараненку  Миколі  Володимировичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
для ведення особистого селянського господарс
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
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до 
правових актів. 

Селищний голова

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина  Тараненка  Миколи  
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  

ністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7297/21 за позовом  Тараненка М. 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  Тараненка  М. В.  від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

раненка Миколи  Володимировича, проживаючого  за 
( 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

Відмовити громадянину Тараненку  Миколі  Володимировичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
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  

кою селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 
року та надано у приватну власність іншим громадянам,  тобто
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до 

 
Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Тараненка  Миколи  Володимировича 
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 

йону 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  

ністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7297/21 за позовом  Тараненка М. В. до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 

повторно розглянути 
клопотання  Тараненка  М. В.  від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 

комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

раненка Миколи  Володимировича, проживаючого  за 
про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянину Тараненку  Миколі  Володимировичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692  у власність 

тва, 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  

кою 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-

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина  Черкашина Володимира  Петровича 
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щод
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 перш
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   частини 7  
статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7315/21 за позовом  Черкашина В. П.  до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянут
клопотання  Черкашина В. П.  
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Черкашина  Володимира Петровича, проживаючого  за 
адресою: ( конфіденцій
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 

 Відмовити громадянину Черкашину  Володимиру  Петровичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
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 радо
року та надано у приватну власність іншим громадянам,  тобто
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно
правових актів. 

 
Селищний голова

                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина  Черкашина Володимира  Петровича 
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щод
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 13.12.2021 року по справі  № 

позовом  Черкашина В. П.  до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянут
клопотання  Черкашина В. П.  від  08.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Черкашина  Володимира Петровича, проживаючого  за 

( 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 

Відмовити громадянину Черкашину  Володимиру  Петровичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
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
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Черкашина Володимира  Петровича 
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 

ої 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 13.12.2021 року по справі  № 

позовом  Черкашина В. П.  до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

у,  рішення постійної комісії 
комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Черкашина  Володимира Петровича, проживаючого  за 

про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянину Черкашину  Володимиру  Петровичу, 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  

ю 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-

Олександр КУЖЕЛЬ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                                    
 
Про розгляд заяви громадянки  Шаповалової Катерини  Яківни  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у 
власність для ведення особист
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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7301/21 за позовом  Шаповалової К. Я.     до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Шаповалової К. Я. від 09.07.2020 року, 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Шаповалової Катерини  Яківни, проживаючої  за адресою: 
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вл
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 

 Відмовити громадянці  Шаповаловій  Катерині  Яківні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 59
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 припини
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
земельної ділянки не відповідає 
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          

Про розгляд заяви громадянки  Шаповалової Катерини  Яківни  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  

і 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7301/21 за позовом  Шаповалової К. Я.     до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

ня  Шаповалової К. Я. від 09.07.2020 року, рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Шаповалової Катерини  Яківни, 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 

Відмовити громадянці  Шаповаловій  Катерині  Яківні, 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 припини
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

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

                      смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки  Шаповалової Катерини  Яківни  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у 

ого 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  

і 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7301/21 за позовом  Шаповалової К. Я.     до Чупахівської селищної ради  

рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

рішення постійної комісії 
комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Шаповалової Катерини  Яківни, проживаючої  за адресою: 

про надання дозволу на розробку проекту 
асність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянці  Шаповаловій  Катерині  Яківні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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 

бажане місце розташування 
місцю розташування об`єкта вимогам законів 

правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянина  Кривошеєнка Романа  Миколайовича    
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 
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по сп
480/7316/21 за позовом 
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кривошеєнка Р. М.   від  06.07.2020 року,  рішення постійної 
комісії з питань будівництва, житлово 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
клопотання  громадянина Кривошеєнка Р.М., проживаючого  за адресою: 
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 Відмовити громадянину  Кривошеєнку Роману  Миколайовичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташованої на території  Чупахівської селищної р
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 
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно
правових актів. 

 
Селищний голова

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

громадянина  Кривошеєнка Романа  Миколайовича    
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 

вської 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 13.12.2021 року по сп
480/7316/21 за позовом Кривошеєнка Р. М. до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

в’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кривошеєнка Р. М.   від  06.07.2020 року,  рішення постійної 
комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
клопотання  громадянина Кривошеєнка Р.М., 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 

Відмовити громадянину  Кривошеєнку Роману  Миколайовичу, в 
озволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 
2,0000 га, розташованої на території  Чупахівської селищної р
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
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

громадянина  Кривошеєнка Романа  Миколайовича    
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 

вської 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  

рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 

до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

в’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Кривошеєнка Р. М.   від  06.07.2020 року,  рішення постійної 

комунального господарства, 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 
клопотання  громадянина Кривошеєнка Р.М., проживаючого  за адресою: 

про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянину  Кривошеєнку Роману  Миколайовичу, в 
озволу 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 

власність іншим громадянам,  тобто бажане місце 
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                      
 
Про розгляд заяви громадянина  Овчаренка  Олександра  
Миколайовича    про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 
5920385400:01:001:5692 у 
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
статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7314/21 за позовом  Овчаренка О. М. 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути
клопотання  Овчаренка О. М. 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Овчаренка  Олександ
адресою: ( конфіденційна інформація) 
проекту землеустрою щодо в
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 

 Відмовити громадянину  Овчаренку Олександру  Миколайовичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
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 я
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
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно
правових актів. 

Селищний голова

                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          

Про розгляд заяви громадянина  Овчаренка  Олександра  
Миколайовича    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 13.12.2021 року по справі  № 

за позовом  Овчаренка О. М. до Чупахівської селищної ради  про 
правним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 

частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути
клопотання  Овчаренка О. М. від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Овчаренка  Олександра  Миколайовича, проживаючого 

( 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 

Відмовити громадянину  Овчаренку Олександру  Миколайовичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
емельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692

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

ання земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

                                    смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Овчаренка  Олександра  
Миколайовича    про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 

власність для ведення особистого селянського 
господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
Україні»,   частини 7  

статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 

до Чупахівської селищної ради  про 
правним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 

частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 

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

ра  Миколайовича, проживаючого за 
про надання дозволу на розробку 

ідведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянину  Овчаренку Олександру  Миколайовичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
емельної 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 

ку 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 

ання земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                       
 
Про розгляд заяви громадянина  Шаповалова  Василя Миколайовича   
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:56
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 самоврядува
статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського
окружного адміністративного суду від 
480/7317/21 за позовом  Шаповалова В. М. 
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути
клопотання Шаповалова В. М. від 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Шаповалова  Василя  Миколайовича, проживаючого  за 
адресою: ( конфіденційна інформація) 
проекту землеустрою щодо
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 

 Відмовити громадянину  Шаповалову  Василю  Миколайовичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
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 
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
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно
правових актів. 

Селищний голова

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          

Про розгляд заяви громадянина  Шаповалова  Василя Миколайовича   
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:56
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 13.12.2021 року по справі  № 

за позовом  Шаповалова В. М. до Чупахівської селищної ради  
протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути
клопотання Шаповалова В. М. від 09.07.2020 року,  рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Шаповалова  Василя  Миколайовича, проживаючого  за 

( 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 

Відмовити громадянину  Шаповалову  Василю  Миколайовичу, в 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
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

вання земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

                                                   смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Шаповалова  Василя Миколайовича   
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, 
ння в Україні»,   частини 7  

статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
13.12.2021 року по справі  № 

до Чупахівської селищної ради  
протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
09.07.2020 року,  рішення постійної комісії 

го господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Шаповалова  Василя  Миколайовича, проживаючого  за 

про надання дозволу на розробку 
відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 

Відмовити громадянину  Шаповалову  Василю  Миколайовичу, 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 

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 

вання земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки  Нестеренко Ольги Федорівни  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 викона
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7300/21 за позовом  Нестеренко О. Ф.   до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Нестеренко О. Ф. 
з питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відноси
громадянки Нестеренко Ольги Федорівни, проживаючої  за адресою: 
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського госпо
ВИРІШИЛА: 
 

 Відмовити громадянці  Нестеренко  Ользі Федорівні, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692
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
селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 
приватну власність іншим громадянам,  тобто
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно

 
Селищний голова

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

розгляд заяви громадянки  Нестеренко Ольги Федорівни  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 

пахівської 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 13.12.2021 року по справі  № 
480/7300/21 за позовом  Нестеренко О. Ф.   до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
лопотання  Нестеренко О. Ф. від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки Нестеренко Ольги Федорівни, 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 

Відмовити громадянці  Нестеренко  Ользі Федорівні, 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 

аїни та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

розгляд заяви громадянки  Нестеренко Ольги Федорівни  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 

пахівської 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  

ння рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 13.12.2021 року по справі  № 
480/7300/21 за позовом  Нестеренко О. Ф.   до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
від  06.07.2020 року,  рішення постійної комісії 

комунального господарства, транспорту, 
н, розглянувши клопотання  

громадянки Нестеренко Ольги Федорівни, проживаючої  за адресою: 
про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
дарства площею 2,0000 га, селищна рада 

Відмовити громадянці  Нестеренко  Ользі Федорівні, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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 

після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

правових актів. 

Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки Варигіної  Катерини  Василівни   про 
надання дозволу на 
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  адміністрати
480/8824/21 за позовом  Варигіної К. 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  Варигіної К. В. від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Варигіної  Катерини  Василівни, проживаючог
(конфіденційна інформація) 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
Відмовити громадянці  Вари

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  пості
землею №000665 виданого  відповідно до рішення 12
Чупахівської селищної ради  народних  депутатів  від 12 серпня 1992 року. 
Крім того, рішенням  господарського суду Сумської області  від 09 серпня 
2021 року №920/523
«Барздова» право постійного користування  земельною ділянкою площею  

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята   сесія 
 Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки Варигіної  Катерини  Василівни   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

татті 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 14.12.2021 рок
480/8824/21 за позовом  Варигіної К. В.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

ної К. В. від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Варигіної  Катерини  Василівни, проживаючог
(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 

Відмовити громадянці  Варигіній  Катерині Василівні, 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, 

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  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Варигіної  Катерини  Василівни   про 
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 

татті 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  

від 14.12.2021 року по справі  № 
480/8824/21 за позовом  Варигіної К. В.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

ної К. В. від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії з 
комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Варигіної  Катерини  Василівни, проживаючого  за адресою: 

про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

гіній  Катерині Василівні, 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, 

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 

йного користування 
ї сесії ХХІ скликання 

Чупахівської селищної ради  народних  депутатів  від 12 серпня 1992 року. 
Крім того, рішенням  господарського суду Сумської області  від 09 серпня 

/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 
Варигіною  Катериною  Василівною   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

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про розгляд заяви громадянки Басової  Ірини  Миколаївни  про надання 
дозволу на розробку проекту 
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   
480/8835/21 за позовом  Басової  І. 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 Басової І. М.  від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Басової Ірини  Миколаївни,
(конфіденційна інформація)
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
Відмовити громадянці  Басовій  Ірині Миколаївні, 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 прав
землею №000665 виданого  відповідно до рішення 12
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  

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання 

         Тринадцята   сесія 
Р І Ш Е Н Н Я   

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки Басової  Ірини  Миколаївни  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 14.12.2021 року по справі  № 
480/8835/21 за позовом  Басової  І. 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 Басової І. М.  від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Басової Ірини  Миколаївни, 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 

адянці  Басовій  Ірині Миколаївні, 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, 

шованої 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 

№920/523/21, яке набрало законної сили,  визнано за  СФГ 
«Барздова» право постійного користування  земельною ділянкою площею  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Басової  Ірини  Миколаївни  про надання 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для 
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

 

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  

від 14.12.2021 року по справі  № 
480/8835/21 за позовом  Басової  І. 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 Басової І. М.  від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії з 

комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

проживаючого  за адресою: 
про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

адянці  Басовій  Ірині Миколаївні, 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, 

шованої 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 

о  постійного користування 
ї сесії ХХІ скликання 

Чупахівської селищної ради  народних  депутатів  від 12 серпня 1992 року. 
Крім того, рішенням  господарського суду Сумської області  від 09 серпня 

№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 Басовою  
Іриною  Миколаївною  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

20.12.2021                                         
 
Про розгляд заяви громадянина Віннікова Олексія Івановича 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 самовря
частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 14.12.2021 року по 
справі  № 480/9202/21 за позовом Віннікова О. І.    до Чупахівської селищної 
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Віннікова О. І.  від 16.06.2020 року, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянина  Віннікова Олексія  Івановича, 
проживаючого  за адресою: 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
площею 2,0000 га, селищна рада  
 

    1. Відмовити громадянину Віннікову  Олексію  Івановичу, в над
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 
га, розташованої на території  Чупахівської сел
що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове 
призначення 18.00 
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) т
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання 

         Тринадцята  сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2021                                                                                          

Про розгляд заяви громадянина Віннікова Олексія Івановича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у 

сність 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 14.12.2021 року по 
справі  № 480/9202/21 за позовом Віннікова О. І.    до Чупахівської селищної 

про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Віннікова О. І.  від 16.06.2020 року, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянина  Віннікова Олексія  Івановича, 
проживаючого  за адресою: ( конфіденційна інформація)
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 Віннікову  Олексію  Івановичу, в над
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  
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 

18.00 - Землі загального користування (землі будь
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

ща, 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) т
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

                                                 смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Віннікова Олексія Івановича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085  у 

сність 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, 
дування в Україні», статті 34, 

частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 14.12.2021 року по 
справі  № 480/9202/21 за позовом Віннікова О. І.    до Чупахівської селищної 

про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 
розглянути клопотання  Віннікова О. І.  від 16.06.2020 року, рішення 
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши клопотання  громадянина  Віннікова Олексія  Івановича, 

( конфіденційна інформація), про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

Відмовити громадянину Віннікову  Олексію  Івановичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

   у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

ищної ради  в зв’язку з тим, 
що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове 

Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

ща, 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  

Охтирського району Сумської області

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка
 
Про звернення парламентської фракції
 «Слуга народу» до громадян з питання 
використання допомоги за вакцинацію
 
        Керуючись  ст. 13  Конституції  України,  ст.26, 49, 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»
заступника голови селищної ради з питань 
ради Людмилу Воробйову
народу» до громадян з питання  використання допомоги за 
вакцинацію,Чупахівська селищна рада 
 
1.Інформацію заступника голови селищної ради з питань д
виконавчих органів ради Людмили Воробйової
2.Оприлюднити  звернення парламентської фракції «Слуга народу» до 
громадян з питання  використання допомоги за вакцинацію на офіційному 
сайті Чупахівської селищної ради.
 
 
 Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ

 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання 
         Тринадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про звернення парламентської фракції 
луга народу» до громадян з питання  

використання допомоги за вакцинацію 

Керуючись  ст. 13  Конституції  України,  ст.26, 49, 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію 
заступника голови селищної ради з питань діяльності виконавчих органів 
ради Людмилу Воробйову  про звернення парламентської фракції «Слуга 
народу» до громадян з питання  використання допомоги за 

,Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.Інформацію заступника голови селищної ради з питань д
виконавчих органів ради Людмили Воробйової  про взяти до уваги. 
2.Оприлюднити  звернення парламентської фракції «Слуга народу» до 
громадян з питання  використання допомоги за вакцинацію на офіційному 
сайті Чупахівської селищної ради. 

голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАДА 
Охтирського району Сумської області 

20.12.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Керуючись  ст. 13  Конституції  України,  ст.26, 49, 46 Закону України 
заслухавши інформацію 

діяльності виконавчих органів 
про звернення парламентської фракції «Слуга 

народу» до громадян з питання  використання допомоги за 

1.Інформацію заступника голови селищної ради з питань діяльності 
про взяти до уваги.  

2.Оприлюднити  звернення парламентської фракції «Слуга народу» до 
громадян з питання  використання допомоги за вакцинацію на офіційному 

голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ 


