
УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для  будівництва
та обслуговування інших будівель 
громадської забудови

Розглянувши  заяву  гр.  МАРЙОХИ  Миколи  Івановича  «Про  надання
дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  встановлення  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на 7 (сім) років,
для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови,
орієнтовною площею 1,50га., по вул. Польова, 1, с.  Васьківці, Прилуцького
р-ну., Чернігівської обл., керуючись підпунктом 34.п.1 ст. 26 Закону України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні“  ст.ст.  12;123;124;134  Земельного
Кодексу  України,  ст.  55  Закону  України  «Про  землеустрій»   Срібнянська
селищна рада вирішила :

1 Надати гр. МАРЙОСІ  Миколі Івановичу дозвіл на виготовлення проекту
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  в  оренду  терміном  на  7  (сім)  років,  для  будівництва  та
обслуговування інших будівель громадської забудови, орієнтовною площею
1,50га.,  по вул. Польова,  1,  с.   Васьківці,  Прилуцького р-ну.,  Чернігівської
обл.
2  Гр. МАРЙОСІ  Миколі  Івановичу на протязі 1 (одного) року виготовити
технічні   матеріали  і  документи,  та  подати  на  розгляд  чергової  сесії
Срібнянської селищної ради.
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.

          Селищний голова                                                           Олена ПАНЧЕНКО
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УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для  будівництва
та обслуговування інших будівель 
громадської забудови

Розглянувши  заяву  гр.  МАРЙОХИ  Станіслава  Григоровича  «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на 7 (сім)
років,  для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської
забудови,  орієнтовною  площею  0,70га.,  по  вул.  Польова,  3,  с.   Васьківці,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської  обл.,  керуючись  підпунктом 34.п.1  ст.  26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст. 12;123;124;134
Земельного  Кодексу  України,  ст.  55  Закону  України  «Про  землеустрій»
Срібнянська селищна рада вирішила :

1 Надати гр. МАРЙОСІ  Станіславу Григоровичу дозвіл на виготовлення
проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)  в  оренду  терміном  на  7  (сім)  років,  для  будівництва  та
обслуговування інших будівель громадської забудови, орієнтовною площею
0,70га.,  по вул. Польова,  3,  с.   Васьківці,  Прилуцького р-ну.,  Чернігівської
обл.
2  Гр.  МАРЙОСІ   Станіславу  Григоровичу  на  протязі  1  (одного)  року
виготовити  технічні  матеріали і документи, та подати на розгляд чергової
сесії Срібнянської селищної ради.
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.

          Селищний голова                                                           Олена ПАНЧЕНКО

1



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для  будівництва
та обслуговування інших будівель 
громадської забудови

Розглянувши заяву гр. ПЕТЕНКА Сергія Володимировича «Про надання
дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  встановлення  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на 7 (сім) років,
для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови,
орієнтовною площею 0,70га., по вул. Польова, 2, с.  Васьківці, Прилуцького
р-ну., Чернігівської обл., керуючись підпунктом 34.п.1 ст. 26 Закону України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні“  ст.ст.  12;123;124;134  Земельного
Кодексу  України,  ст.  55  Закону  України  «Про  землеустрій»   Срібнянська
селищна рада вирішила :

1 Надати гр. ПЕТЕНКУ Сергію Володимировичу дозвіл на виготовлення
проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)  в  оренду  терміном  на  7  (сім)  років,  для  будівництва  та
обслуговування інших будівель громадської забудови, орієнтовною площею
0,70га.,  по вул. Польова,  2,  с.   Васьківці,  Прилуцького р-ну.,  Чернігівської
обл.
2  Гр.  ПЕТЕНКУ  Сергію  Володимировичу  на  протязі  1  (одного)  року
виготовити  технічні  матеріали і документи, та подати на розгляд чергової
сесії Срібнянської селищної ради.
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.

          Селищний голова                                                           Олена ПАНЧЕНКО

1



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для  розміщення
та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

Розглянувши  заяву  директора  ПП  «Україна»  ОСТАПЕНКА  Юрія
Івановича  «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  оренду
терміном  на  7  (сім)  років,  для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів
дорожнього  сервісу,  орієнтовною  площею  0,20га.,  яка  знаходиться  на
території Срібнянської селищної ради, Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.,
керуючись  підпунктом  34.п.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України,
ст.  50  Закону України  «Про землеустрій»  п.5  ст.  16  Закону України  “Про
Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила: 

1 Надати   ПП  «Україна»  дозвіл  на  виготовлення  проекту  землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду
терміном  на  7  (сім)  років,  для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів
дорожнього  сервісу,  орієнтовною  площею  0,20га.,  яка  знаходиться  на
території Срібнянської селищної ради, Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.
2  Директору ПП «Україна» ОСТАПЕНКУ Юрію Івановичу на протязі 1
(одного)  року  виготовити  технічні   матеріали  і  документи,  та  подати  на
розгляд чергової сесії Срібнянської селищної ради.
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.

          Селищний голова                                                           Олена ПАНЧЕНКО

1



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості
       Розглянувши  заяву  заступника  директора  ТОВ  «Срібнянський
молокозавод»   ГАЙДУКА  О.О.  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4572га. для
розміщення та  експлуатації  основних,  підсобних і  допоміжних будівель  та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка
знаходиться  за  адресою:  вул.  Миру,  96,  смт.  Срібне,  Чернігівської  обл.»,
керуючись  підпунктом  34.п.1   ст.  26  Закону  України  “  Про  місцеве
самоврядування в Україні “ ст.ст. 12;92;122;123 Земельного Кодексу України,
селищна рада вирішила :

1  Надати  ТОВ  «Срібнянський  молокозавод»   дозвіл  на  виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)  загальною площею 1,4572га. для
розміщення та  експлуатації  основних,  підсобних і  допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка
знаходиться за адресою: вул. Миру, 96, смт. Срібне, Чернігівської обл.
2.  Заступнику директора ТОВ «Срібнянський молокозавод»   ГАЙДУКУ
О.О.  підготовлені   технічні  матеріали  та  документи  подати  на  розгляд
чергової сесії Срібнянської селищної ради.
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.

            Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО

1



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
        смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
технічної  документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) 

Розглянувши  заяви   громадян  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва»,  керуючись   підпунктом 34.п.1  ст.  26   Закону  України  “  Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст.12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу
України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», селищна рада  вирішила:

1.    Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення
товарного сільськогосподарського  виробництва:

№
п/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Адреса
проживання

Місце знаходження земельної ділянки 
ведення товарного 
сільськогосподарського господарства

 1                  2              3                    5
1. ЩЕРБАК Ніна 

Григорівна
вул. Козацька, 19
с. Гнатівка
Прилуцький р-н.
Чернігівська обл.

Срібнянська селищна рада
Прилуцький  р-н.
Чернігівська обл.
на земельну ділянку 3,70 в  умовних 
кадастрових  гектарах

2. ОВЕЧКІНА 
Валентина 
Василівна

вул. Лісна, 38
с. Вільшанка
Лубенський р-н.
Полтавська обл.

Срібнянська селищна рада
Прилуцький  р-н.
Чернігівська обл.
на ½ земельну ділянку 3,90 в  умовних 
кадастрових  гектарах

3. НОВАК 
В’ячеслав 
Володимирович

вул. І.Франка, 9
с. Гнатівка
Прилуцький р-н.
Чернігівська обл.

Срібнянська селищна рада
Прилуцький  р-н.
Чернігівська обл.
на земельну ділянку 3,70 в  умовних 
кадастрових  гектарах



2.    Громадянам   вказаним  в  п.  1  даного  рішення  підготовлені  технічні
матеріали  та   документи подати на розгляд чергової сесії селищної ради.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища.

          
              
         Селищний голова                                                              Олена  ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 (позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне

Про передачу в оренду  земельної 
ділянки для  будівництва  та обслуговування 
інших будівель громадської забудови

        Розглянувши заяву гр. ШЕВЧЕНКА Віталія Вікторовича про затвердження
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  для
будівництва  та  обслуговування  будівель  громадської  забудови  загальною
площею 0,5995га., кадастровий номер 7425155100:01:020:0121, яка знаходиться
по  вул.  Б.Хмельницького,  1а,  смт.  Срібне,  Чернігівська  обл.,   керуючись
підпунктом  34.п.1  ст.26  Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні  “  ст.ст.12,93,122,124,134  Земельного Кодексу  України,  ст.56  Закону
України  «Про  землеустрій»  п.5  ст.  16  Закону  України  “Про   Державний
земельний кадастр“ Срібнянська селищна рада вирішила:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  громадської  забудови
загальною площею 0,5995га.,  кадастровий номер  7425155100:01:020:0121, яка
знаходиться  по  вул.  Б.Хмельницького,  1а,  смт.  Срібне,  Чернігівська  обл.
Земельна ділянка розділяється на 6 (шість) земельних ділянок: 
ділянка  №1-  0,0372га.,  в  тому  числі:  0,0372га.  –  малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0134,
ділянка  №2  –  0,0145га.,  в  тому  числі:  0,0145га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0137,
ділянка  №3  –  0,0481га.,  в  тому  числі:  0,0481га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0138,
ділянка  №4  –  0,0988га.,  в  тому  числі:  0,0988га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0133,



ділянка  №5  –  0,2444га.,  в  тому  числі:  0,2444га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0135,
ділянка  №6  –  0,1565га.,  в  тому  числі:  0,1565га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0136.
2. Припинити право тимчасового користування земельною ділянкою на умовах
оренди  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  громадської  забудови
загальною площею 0,5995га.,  кадастровий номер  7425155100:01:020:0121, що
знаходиться по вул. Б.Хмельницького, 1а, смт. Срібне, Чернігівська обл. , яка
поділена на 6 (шість) земельних ділянок: 
ділянка  №1-  0,0372га.,  в  тому  числі:  0,0372га.  –  малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0134,
ділянка  №2  –  0,0145га.,  в  тому  числі:  0,0145га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0137,
ділянка  №3  –  0,0481га.,  в  тому  числі:  0,0481га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0138,
ділянка  №4  –  0,0988га.,  в  тому  числі:  0,0988га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0133,
ділянка  №5  –  0,2444га.,  в  тому  числі:  0,2444га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий номер 7425155100:01:020:0135,
ділянка  №6  –  0,1565га.,  в  тому  числі:  0,1565га. - малоповерхова  забудова,
кадастровий  номер  7425155100:01:020:0136. в  зв’язку  з  відмовою  в
користуванні, та перевести до земель запасу Срібнянської селищної ради.
3. Гр. ШЕВЧЕНКУ Віталію Вікторовичу укласти договори оренди земельних
ділянок із  Срібнянською селищною радою для будівництва та обслуговування
будівель  громадської  забудови,  площею  -  0,0372га.,  кадастровий  номер
7425155100:01:020:0134,  площею  -  0,0145га.  кадастровий  номер
7425155100:01:020:0137   ,  площею  -  0,0481га.,  кадастровий  номер
7425155100:01:020:0138 ,  які  знаходиться  по  вул.  Б.Хмельницького,  1а,  смт.
Срібне,   Срібнянського  району,  Чернігівської  області,  та  забезпечити  їх
державну реєстрацію.
4.  Встановити розмір орендної плати  12% від нормативної грошової оцінки
землі.
5. Кошти від орендної плати перераховувати на рахунок: Одержувач: ГУК у
Черніг.обл/тг  с-щ  Срібн/18010900   ЄДРПОУ  37972475,  р/р  №
UA408999980334169815000025681   Казначейство України (ЕАП).
6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища.

        

                     Селищний голова                                                                 Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
        смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
технічної  документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) 

        Розглянувши заяви  громадян «Про надання дозволу на виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних
ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  для  будівництва  і  обслуговування  житла,
господарських будівель і споруд», керуючись  підпунктом 34.п.1 ст .26  Закону
України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.ст.12,  116,  118,  121
Земельного  Кодексу  України,  ст.  55  Закону  України  «Про  землеустрій»,
селищна рада вирішила:

1.    Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житла, господарських будівель і споруд:

№
п/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Адреса
проживання

Місце знаходження земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житла

 1                  2              3                    4
1. БІЛЕНКО 

Олександра Єгорівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Сокиринці
вул. Урожайна, 16

0,25га.-  вул. Урожайна, 16 , с. Сокиринці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

2. ЛІСНІЧЕНКО Іван 
Васильович
ЛІСНІЧЕНКО Марія 
Федорівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Атременків
вул. Незалежності, 
27

0,25га.-  вул. Незалежності , с. Артеменків, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

3. АНДРУСИК 
Володимир Петрович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Поділ
вул. 

0,25га.-  вул. Центральна, 112 , с. Поділ, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.



Центральна,112
4. СТЕЛЬМАХ Любов 

Василівна
Чернігівська обл.
 смт. Варва
вул. Миру, 32 кв.63

0,25га.-  вул. Шевченка, 5 , с. Іванківці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

5. САКУН Віктор 
Володимирович

Чернігівська обл.
Срібнянський р-н.
с. Побочіївка вул. 

Б.Хмельницького,69

0,25га.-  Б.Хмельницького,69, с. Побочіївка 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

6. МОМОТ Юрій 
Григорович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Горобіївка

 вул. Кошового, 13

0,25га.-  вул. Кошового, 13,
 с. Горобіївка,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

7. КУТОВЕНКО Павло 
Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Гриціївка
вул. Незалежності,2

0,25га.-  вул. Незалежності, 2, с. Гриціївка, 
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

8. УШКАЛО 
Володимир Іванович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Сокиринці
вул. О.Вересая, 32

0,19га.-  вул. О.Вересая, 32, с. Сокиринці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

9. ХОМЕНКО Світлана
Олександрівна

Чернігівська обл.
смт. Варва
вул. Промислова, 
13/5

0,15га.-  вул. Польова, 1, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

10. КОМЛИК Микола 
Кузьмович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, вул. 
Котляревського, 33

0,15га.-  вул. Котляревського, 33, смт. Дігтярі,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

11. ДЕМЧЕНКО 
Володимир 
Степанович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Польова, 9а

0,15га.-  вул. Польова, 9а, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

12. СИСУНЕНКО Віктор
Юрійович
СИСУНЕНКО 
Любов Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Молодіжна, 7

0,15га.-  вул. Молодіжна, 7, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

13. КОВАЛЕНКО Ніна 
Василівна

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Грушевського, 
19а

0,15га.-  вул. Грушевського, 19а , смт. Срібне, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

14. СКИБА Ганна 
Павлівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Сокиринці,
вул. Ювілейна, 40

0,25га.-  вул. Ювілейна, 40 , с. Сокиринці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

15. ВАКУЛЕНКО 
Василь Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Лебединці, вул. 
Б.Хмельницького44

0,25га.-  вул. Б.Хмельницького, 44, 
с. Лебединці,  Прилуцький р-н.,
 Чернігівська обл.

16. МАРУЩАК Лідія 
Михайлівна
МАРУЩАК 
Михайло Сергійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Гурбинці,
вул. Набережна, 15а

0,25га.-  вул. Набережна, 15а , с. Гурбинці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

17. РЯБЕНКО Світлана 
Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Поділ, вул.
Центральна, 59

0,25га.-  вул. Центральна, 59, с. Поділ 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



18. ЗИМБАЛЕВСЬКИЙ 
Микола Іванович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Олексинці
вул. Зарудка, 3

0,25га.-  вул. Зарудка, 3, с. Олексинці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

19. ПЕТЕНКО Михайло 
Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Васьківці
вул. Набережна, 7

0,25га.-  вул. Набережна, 7, с. Васьківці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

20. ПАЦКАН Валентина 
Семенівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Васьківці
вул. Гагаріна, 47

0,25га.-  вул. Гагаріна, 47, с. Васьківці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

2.   Громадянам вказаним в п. 1 даного рішення підготовлені технічні матеріали
та   документи подати на розгляд чергової сесії селищної ради.

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища.

        

                   Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
        смт Срібне

Про припинення права
постійного користування 
земельною ділянкою

Розглянувши клопотання голови   комісії з реорганізації юридичної особи-
управління соціального захисту населення Срібнянської РДА гр. МАЩЕНКА
М.П.  «Про припинення права  постійного  користування  земельною ділянкою
загальною площею 0,2308га., для розміщення та експлуатації адміністративних
та господарських споруд яка знаходиться по вул. Незалежності, 10,  смт. Срібне
Чернігівської обл.», керуючись підпунктом 34, п.1 ст.26 Закону України  “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні“,  ст.ст.12,140,141,142  Земельного  Кодексу
України, селищна рада вирішила:

1.   Припинити  Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення
Срібнянської  РДА   право  постійного  користування  земельною  ділянкою
загальною площею 0,2308га., для розміщення та експлуатації адміністративних
та господарських споруд яка знаходиться по вул. Незалежності, 10,  смт. Срібне
Чернігівської обл.
 
2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища.

     
Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
        смт Срібне

Про припинення права
постійного користування 
земельною ділянкою
       Розглянувши заяву гр. ДИТЮК В.П.  про припинення права постійного
користування  земельною  ділянкою  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  керуючись  підпунктом  34,  п.1  ст.26  Закону  України   “Про
місцеве самоврядування в Україні “, ст.ст.12,140,141,142 Земельного Кодексу
України, селищна рада вирішила:
1. Припинити право постійного користування землею в зв’язку з відмовою в
користуванні:

№
п/п

П.І.Б.
Місце проживання.

Площа
га.

Місце знаходження земельної
ділянки

1 2 3 4
1. ДИТЮК Віра Павлівна

вул. Центральна, 23, с. Поділ
Прилуцький р-н.
Чернігівська обл.

0,20 За межами с. Поділ

 
2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища.

     
Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
        смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки  у власність для
будівництва обслуговування інших 
будівель громадської  забудови

Розглянувши  заяву   гр.  СЛОБОДЯНИКА  Руслана  Григоровича  «Про
надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  інших
будівель громадської  забудови із земель комунальної власності орієнтовною
площею 0,15га. , яка знаходиться по вул. Миру, 68, смт. Срібне, Прилуцького
району,  Чернігівської  області», керуючись  підпунктом  34.п.1  ст.  26   Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні“,  Закону  України  “  Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,ст.121 Земельного Кодексу України,
ст. 50 Закону України «Про землеустрій» селищна рада вирішила:

1. Надати гр. СЛОБОДЯНИКУ  Руслану Григоровичу дозвіл на виготовлення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки  у  власність  для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської  забудови із земель
комунальної власності орієнтовною площею 0,15га. , яка знаходиться по вул.
Миру, 68, смт. Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області 
2. Гр.  СЛОБОДЯНИКУ   Руслану  Григоровичу  підготовлені   технічні
матеріали та документи подати на розгляд чергової сесії Срібнянської селищної
ради.
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 

 
         



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
        смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки  у власність для ведення
особистого селянського господарства

Розглянувши  заяви   громадян  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності», керуючись  підпунктом  34.п.1  ст.  26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “ Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст.12 Земельного Кодексу України, ст. 50
Закону  України  «Про  землеустрій»  селищна  рада
вирішила:

1. Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної   ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства:

№
п/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Адреса
проживання

Місце знаходження земельної ділянки 
ведення особистого селянського гос-ва.

 1                  2              3                    4
1 СУЧКОВ Олександр 

Анатолійович
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Олексинці 
вул. Перемоги, 48

 0,22га.-  вул. Перемоги , с. Олексинці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

2. КОМОНІ Андрій 
Йосипович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Галка вул. 
Грушевського, 9

0,40га.-  вул. Б.Хмельницького, 73 , 
с. Галка, Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

3. БІЛЕНКО 
Олександра 
Єгорівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Сокиринці
вул. Урожайна, 16

0,53га.-  вул. Урожайна, 16 , с. Сокиринці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

4. ЛІСНІЧЕНКО Іван 
Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Атременків
вул. 
Незалежності, 27

1,50га.-  вул. Незалежності , с. Артеменків,
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



5. КОВГАН Оксана 
Вікторівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Гурбинці
вул. Зарічна, 23

2,00га.-  (урочище Левада) , с. Гурбинці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

6. АНДРУСИК 
Володимир 
Петрович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Поділ вул. 
Центральна,112

0,26га.-  вул. Центральна, 112 , с. Поділ, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

7. СТЕЛЬМАХ 
Любов Василівна

Чернігівська обл.
 смт. Варва
вул. Миру, 32 
кв.63

0,19га.-  вул. Шевченка, 5 , с. Іванківці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

8. САКУН Віктор 
Володимирович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Побочіївка вул. 

Б.Хмельницького,6
9

0,90га.-   с. Галка,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

9. РЕЗНІЧЕНКО 
Валентина 
Володимирівна

Чернігівська обл.
Козелецький р-н.
с. Хрещате
вул. Польова, 8

0,90га.-  вул. Грушевського, с. Галка 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

10. МОМОТ Юрій 
Григорович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Горобіївка

 вул. Кошового, 13

0,52га.-  вул. Кошового, 13,
 с. Горобіївка,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

11. ЛИСЕНКО Раїса 
Павлівна

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Миру, 38/1

0,28га.-  вул. Довга, смт. Срібне
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

12. КУТОВЕНКО 
Павло Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Гриціївка, вул. 
Незалежності,2

0,40га.-  вул. Незалежності, 2, с. Гриціївка, 
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

13. КОВГАН-УШКАЛО 
Катерина 
Олександрівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Сокиринці
вул. О.Вересая, 32

0,30га.-  вул. Шевченка, 13 , с. Сокиринці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

14. ЖЕЛІБА Вячеслав 
Володимирович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка 
вул. Л.Українки,37

1,00га.-  вул. Л.Українки, 
с. Карпилівка, Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

15. ХОМЕНКО 
Світлана 
Олександрівна

Чернігівська обл.
смт. Варва
вул. Промислова, 
13/5

0,22га.-  вул. Польова, 1, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

16. КОМЛИК Микола 
Кузьмович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, вул. 
Котляревського, 33

0,38га.-  вул. Котляревського, 33, смт. Дігтярі,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

17. ДЕМЧЕНКО 
Володимир 
Степанович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Польова, 9а

0,32га.-  вул. Польова, 9а, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

18. СИСУНЕНКО 
Віктор Юрійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Молодіжна, 7

0,45га.-  вул. Молодіжна, 7, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

19. КОВАЛЕНКО Ніна Чернігівська обл. 0,26га.-  Срібнянська селищна рада



Василівна смт. Срібне, 
вул. Грушевського, 
19а

 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

20. ЛОЗА Ганна 
Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Карпилівка
вул. 
Першотравнева 37

1,00га.-  вул. Лесі Українки, с. Карпилівка, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

21. СКИБА Ганна 
Павлівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Сокиринці,
вул. Ювілейна, 40

0,50га.-  вул. Ювілейна, 40 , с. Сокиринці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

22. МАЗКОВИЙ 
Микола Павлович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Лебединці
вул. Берегова, 1

0,30га.-  вул. Б.Хмельницького, 
с. Лебединці, Прилуцький р-н., Чернігівська 
обл.

23. АНДРІЄНКО 
Ярослав 
Сергійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Лебединці вул.

Б.Хмельницького32

0,60га.-  вул. Б.Хмельницького, 
с. Лебединці, Прилуцький р-н., Чернігівська 
обл.

24. ШИШКАНОВА 
Олександра 
Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.

 смт. Срібне, вул.
 Незалежності,      
11/10

0,60га.-  вул.Перемоги, 51, 
с. Олексинці, Прилуцький р-н., Чернігівська 
обл.

25. ЛІСОВА Галина 
Василівна

Чернігівська обл.
   смт. Варва, вул.
 Промислова, 24/2

0,10га.-  вул. Шкільна, 5, смт. Дігтяр,і 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

26. РЯБЕНКО Світлана
Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Поділ, вул.
Центральна, 59

0,24га.-  вул. Центральна, 59, с. Поділ, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

27. НИКОНЕНКО 
Володимир 
Олександрович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Олексинці,
вул. Польова, 7

0,85га.-  вул. Перемоги, с. Олексинці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

28. АНДРІЙЧЕНКО 
Ніна Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.

  смт. Срібне,
  вул. Миру, 63/9

 2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

29. АЛЄКСЄЄЕКО
Микола 
Михайлович

Чернігівська обл.
1 в'їзд 
Нарапівський,6, 
м.Прилуки

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

30. АНДРІЙЧЕНКО
Григорій 
Олександрович

вул.Кленова,3,
 с. Олексинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

31. АРТЮХ
Валерій 
Григорович

вул. Козацький 
шлях,2,
с. Переволочна
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

32. БАРИШПАЛЕЦЬ
Сергій Іванович

вул.Шкільна,59, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



33. БЕНЮШ
Станіслав 
Борисович

вул.Петровського,5
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

34. БІЛЕНКО Микола 
Васильович

вул.Галаганівська,
90 А, с.Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

35. БІЛОУС
Сергій Васильович

в/ч А 2215, 
м.  Бориспіль

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

36. БОДЬКО
Ольга Євгенівна

вул.Котляревсько
го,53,кв.1, 
м.Прилуки
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

37. БРОШНЯК
Надія Антонівна

вул.Гагаріна,2, 
с. Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

38. БУР,ЯН Микола 
Олександрович

вул.Гагаріна,24,
с.Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

39. ГАВРИШ  Віталій 
Володимирович

пров.Садовий,12,к
в.1, с.Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

40. ГАРАХ  Микола 
Іванович

вул.Грушевського
,39,смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

41. ГАРБАР Аліна 
Володимирівна

вул.Коцюбинсько
го,20,смт.Варва
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

42. ГАРБАР Роман 
Володимирович

вул.Шевченка,66,
кв.7, смт. Варва
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

43. ГЛАДЧЕНКО 
Валентина 
Петрівна

вул.Шевченка,3,
с.Савинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

44. ГУЗЬ Юлія 
Віталіївна

пров. Пилипа 
Орлика
м. Прилуки
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

45. ГОЛОВКІНА
Діана Сергіївна

вул.Г.Кондратьєва
,160,корп.2, 
м.Суми

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

46. ГОРБАЧ
Катерина 
Миколаївна

вул.Пушкіна,11,
с. Іванківці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

47. ГОСТРЕНКО
Надія Антонівна

пров.Миру,15,
 с. Гурбинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

48. ГРАБОВА
Наталія Павлівна

вул.Миру,66, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

49. ГРИНЕВИЧ 
Олександр 
Петрович

вул.Райдужна,165,
кв.72,с.Софіївська
Борщагівка

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



50. ГУЗЕНКО
Володимир 
Сергійович

вул.Соцмістечко,10
(гурт.)м.Бориспіль

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

51. ГУЗЬ
Вадим 
Анатолійович

вул.Гагаріна,32, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

52. ГУЗЬ
Віктор 
Анатолійович

вул.Гагаріна,32, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

53. ГУЗЬ
Віталій Юрійович

вул.Миру,15, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

54. ГУЗЬ
Світлана Юріївна

вул.Миру,15, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

55. ГУЗЬ
Тетяна Миколаївна

вул.Миру,15, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

56. ДЕЙКУН
 Тетяна Миколаївна

вул.Горького,52,к
в.86, м.Чернігів

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

57. ДІДЕНКО 
Анастасія 
Анатоліївна

вул.Миру,21,
с.Лебединці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

58. ДОБРОГОРСЬКИЙ
Іван Петрович

вул.Гагаріна,20, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

59. ДОДОНОВ 
Олександр 
Іванович

вул.Кооперативна,
1а,с.Савинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

60. ДОНЧЕНКО 
Михайло 
Васильович

вул.Галаганівська,
27, с.Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

61. ДРИГ Тетяна 
Сергіївна

вул.Котляревсько
го,11 а, 
смт.Дігтярі
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

62. ДРОБОТ Євгенія 
Олександрівна

вул.Молодіжна,15
, с.Валки

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

63. ЄВКО Богдан 
Богданович

вул.Л.Українки,88
,кв.7,с.Варварівка

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

64. ЄВКО Віталія 
Юріївна

вул.30-річчя 
Перемоги, с. Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

65. ЖЕЛІБА Ігор 
Олександрович

вул.Лугова,34,
с.Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



66. ЖУК Аліна 
Миколаївна

вул.Вигінська,4,
с. Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

67. ЯКСОН Сергій 
Олександрович

вул.О.Кошового,33
с. Горобіївка
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

68. ЗАРІЦЬКИЙ 
Владислав 
Іванович

вул.Шкільна,27,
с. Гурбинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

69. ЗИМБАЛЕВСЬКИЙ 
Микола Іванович

вул.Зарудка,3, 
с. Олексинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

70. ІЛЛЯШЕНКО 
Юлія Валеріївна

вул.Незалежності,
11 А,кв.6,
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

71. ІСТОМІН Максим 
Юрійович

вул.Незалежності,
16, с. Васьківці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

72. ІСТОМІНА 
Вікторія Сергіївна

вул.Шевченка,6, 
с. Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

73. СОРОКА Софія 
Аркадіївна

м. Київ
вул. Матіюка 
Миколи, 2

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

74. БАКУН Наталія 
Миколаївна

м.Київ
вул.. Ахматової, 
3а/64

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

75. КАРАЩУК
Павло Петрович

вул.Б.Хмельницьк
ого,72,
с.Лебединці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

76. КАРМАН 
Олександр 
Миколайович

вул.
Соцмістечко,10
 м. Бориспіль

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

77. КАРПЕНКО
Ніна Михайлівна

вул.
Вознесенська, 6, 
с.Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

78. КИРИЧЕНКО 
Валентина 
Михайлівна

вул.
Коцюбинського,19,
с.Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

79. КИРИЧЕНКО 
Віталій Васильович

вул.Ювілейна,1,
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

80. КОВГАН Алла 
Сергіївна

вул.Грушевського
,23 с. Гурбинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

81. ТИМОШЕНКО 
Вячеслав Павлович

вул.Молодіжна,11
с.Никонівка
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



82. КЛИМЕНКО 
Сергій Петрович

пров.Шевченка,37
,смт.Варва
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

83. КОВАЛЕНКО
Ігор Миколайович

вул.Сонячна,30,кв
.1, смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

84. КОВАЛЕНКО 
Микола 
Володимирович

вул.Незалежності,
8,кв.6,с
мт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

85. КОВАЛЬ
Інна Олексіївна

вул.Захисників 
України,3,кв.7, 
м.Чернігів

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

86. ХАРЧЕНКО 
Ярослав 
Олександрович

вул. Берегова, 9
смт. Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

87. КОВГАН
Анжела Віталіївна

вул.Вигінська,35,
с.Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

88. КОВГАН
Людмила 
Василівна

вул.Вигінська,35,
с.Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

89. ХАРЧЕНКО 
Максим 
Олександрович

вул. Гагаріна, 23
смт. Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

90. КОНОНЕНКО
Іван Васильович

вул.Незалежності,
17,с.Сокиринці

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

91. КОРОБЕНКО 
Сергій Васильович

вул.Польова,14, 
с.Сокиринці

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

92. КОСЕНКО
Леонід 
Володимирович

вул.Центральна,14,
смт.Дігтярі
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

93. КОСЕНКО
Юлія Тарасівна

вул.Зарічна,23,
с.Гурбинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

94. КОЧЕРГА
Василь 
Михайлович

вул.Б.Хмельницьк
ого,18,
с.Лебединці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

95. ГУЖВЕНКО 
Тетяна Валеріївна

вул. Берегова, 9
смт. Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

96. КУЛИК
Віталій 
Олексійович

вул.Першотравнев
а,28, смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

97. КУТОВЕНКО 
Людмила 
Євгеніївна

вул.Гагаріна,33,
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



98. КУЧЕРЯ
Анатолій Іванович

вул.Миру,64а,кв.9
,смт.Варва
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

99. ЛАВРІНЕНКО 
Тетяна 
Олександрівна

вул.Гагаріна,61,
с.Васьківці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

100 ЛАПТИРЕНКО 
Вадим Олегович

вул.Гагаріна,9,кор
п.В,с.Бережівка

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

101 ЛИЗУН 
Роман Леонідович

вул.Миру,11,
с.Побочіївка
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

102 ЛИСЕНКО
Наталія 
Володимирівна

вул.Центральна,85,
с.Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

103 ЛИТВИНЕНКО 
Михайло 
Онуфрійович

вул.Б.Зайця,15,
 с. Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

104 ЛИХОМАНОВА 
Альона 
Володимирівна

вул.Новоросійськ
а,6,кв.13,
м.Павлоград

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

105 ЛІСОВИЙ
Сергій Іванович

вул.Комсомольська
,10,с.Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

106 ЛОЗОВИЙ Євгеній
Олександрович

вул.Набережна,16,
с. Васьківці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

107 МАЛЯРЕНКО
Іван Васильович

вул. Івана 
Рашевського,10,кв.
8, м.Чернігів

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

108 МАНУЇЛОВ 
Микола 
Олексійович

вул.Миру,2,
с.Лебединці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

109 МЕСЕЧА 
Володимир 
Вікторович

вул.Миру,2, 
с. Савинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

110 МІГУР
Євгеній 
Миколайович

вул.Чапаєва,47 
а,кв.1,смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

111 МОМОТ
Євгеній 
Олексійович

вул.Шевчука,4,кв.
54, м.Чернігів

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

112 МУСІЄНКО 
Оксана Вікторівна

вул.Ювілейна,11,
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

113 НЕЖИБОРЕЦЬ 
Сергій 
Володимирович

вул. Академіка 
Павлова,15,кв.2,
м.Чернігів

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

114 ОВДІЄНКО 
Максим 
Геннадійович

вул.Садова,32,
с.Савинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



115 ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Павло Павлович

вул.Незалежності,
17,с.Гриціївка
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

116 ОПАНАСЕНКО 
Олександр 
Борисович

вул.Козацька,2А
,с. Іванківці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

117 ОЧІТКОВА
Раїса 
Олександрівна

вул.Котляревсько
го,20, смт.Дігтярі
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

118 ПАЄТА
Світлана 
Миколаївна

вул.Миру,24, смт. 
Дігтярі
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

119 ПЕРЧЕТА
Галина Василівна

вул.Мічуріна,27,
с.Озеряни,

Бобровицький р-н.
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

120 ПЕТРЕНКО
Євген 
Станіславович

вул.Саполовича,1
5,смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

121 ПЕТРЕНКО 
Костянтин 
Іванович

вул.Саполовича,15,
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

122 ПЕТРЕНКО 
Михайло 
Миколайович

вул.Миру,63,кв.15
, смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

123 ПИРЕНЬ
Інна Ярославівна

вул.Миру,54,кв.55
,смт.Варва
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

124 ПОГИПКО 
Вікторія 
Миколаївна

вул.
Рокоссовського58
А,кв.36,
м.Чернігів

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

125 ПОГРІБНА-
МИРОНОВА
Ольга 
Олександрівна

вул.Б.Зайця,64,  
с. Поділ
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

126 ПОПСУЙ 
Володимир 
Миколайович

вул.Гоголя,25, 
смт. Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

127 ПРИЛІПКО 
Катерина 
Олександрівна

вул.Незалежності,
40А,с.Боршна
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

128 ПРИСЯЖНЮК 
Микола 
Володимирович

вул.Нова,31-
Б,кв.18,м.Бориспі
ль

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

129 П'ЯТАК 
Володимир 
Миколайович

вул.Шевченка,165
-
А,кв.31,м.Бориспі
ль

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



130 РЕДЧИЦЬ
Алла Олегівна

вул.Молодіжна,44
,с.Васьківці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

131 РЕДЧИЦЬ
Анжела Олегівна

вул.Молодіжна,44
,с.Васьківці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

132 ПЕРЕНЕСЄЄВА 
Лідія 
Олександрівна

вул. Набережна, 2, 
с.Васьківці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

133 САВОН Юрій 
Анатолійович

вул.О.Кошового,6
,кв.13,м.Прилуки

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

134 РУДЕНКО Наталія 
Володимирівна

вул.Галаганівська,
18, с.Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

135 СІВРЮК
Ольга Миколаївна

пров.Пролетарськ
ий,9,смт.Нові 
Санжари

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

136 СІВРЮК
Павло Вікторович

пров.Пролетарськ
ий,9,смт.Нові 
Санжари

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

137 СІРИК Альона 
Анатоліївна

вул.Індустріальна,
7,кв.42,м.Прилуки
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

138 СІРИК
Олексій 
Миколайович

вул.Промислова,1
1,смт.Велика 
Димерка

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

139 СКОРИНА Микола
Миколайович

вул.Комсомольська
,59,с.Лебединці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

140 СОЛОГУБ
Іван Федорович

вул.О.Вересая,28, 
с. Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

141 СОТНИК Андрій 
Миколайович

вул.Миру,59,
с.Карпилівка
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

142 СТАРОДУБЦЕВА 
Ніна Павлівна

вул.Сонячна,3, 
смт. Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

143 СТЕПАНЕНКО 
Микола Іванович

вул. Лесі 
Українки,81, 
с.Карпилівка
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

144 ТАРАСЕНКО 
Максим 
Олександрович

вул.Лісова,31,
с.Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

145 ТАТАРЧЕНКО 
Ніна Василівна

вул.Незалежності,
78,смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

146 ТАТАРЧЕНКО 
Сергій Григорович

1 р.Лермонтова,7, 
м.Прилуки
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



147 ТОПЧІЙ
 Віктор 
Миколайович

с. Юрківці 2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

148 УДОВЕНКО 
Віктор Ігорович

вул.Київська,174,
кв.33, м.Прилуки
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

149 УДОВЕНКО
Віта Анатоліївна

вул. Ярмаркова, 
76, кв. 1, 
м.Прилуки
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

150 ЖИЖКА 
Олександр 
Васильович

вул. Сонячна, 17/1
смт. Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

151 УДОВЕНКО
Ігор Вікторович

вул. 
Котляревського, 
70, кв. 4, 
м.Прилуки

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

152 УДОВЕНКО
Олена Василівна

вул.Київська,174,
кв.33, м.Прилуки

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

153 УШКАЛО
Микола 
Васильович

вул.Приозерна,43,
с. Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

154 ФАНТА
Юлія Станіславівна

вул.Салютна,10,кв
.53,м.Київ

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

155 ФЕДОРЕНКО
Ігор Михайлович

вул.Грушевського
,22, с.Гурбинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

156 ХОДАК
Людмила 
Анатоліївна

вул.Сонячна,19, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

157 ХОМЕНКО
Любов 
Володимирівна

вул.Горянська,3, 
с. Охіньки
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

158 ХОМЕНКО 
Михайло 
Андрійович

вул.Садова,16, 
с.Калюжинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

159 ШАТИЛО
Віктор 
Володимирович

вул.Перемоги,25,
с.Олексинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

160 ШВИДКА Ірина 
Ігорівна

вул.Незалежності,
10,с.Гурбинці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

161 ШЕВЧЕНКО
Ігор Вікторович

вул.Г.Гапона,26, 
с.Дейманівка
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

162 ШИБІНСЬКИЙ 
Ярослав 
Вадимович

вул.Тикви 
Григорія,22,кв.8,м
.Покров

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



163 ЮХИМЕНКО 
Андрій Григорович

вул.Г.Гапона,1, 
с.Дейманівка

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

164 ЯРОШИК 
Володимир 
Миколайович

вул.Кірова,14, 
с. Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

165 ЯРОШИК Любов 
Василівна

вул.Кірова,14, 
с.Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

166 БУР'ЯН Микола 
Іванович

вул. Лісова, 40,
 с. Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

167 ГУЗЬ Анатолій 
Вікторович

вул.Гагаріна,32, 
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

168 ІВЧЕНКО Світлана
Вікторівна

вул. Лісова, 6, 
с. Сокиринці
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

169 КИСЛИЙ Анатолій
Михайлович

вул. Дяченка, 20 
В, кв. 61, м.Київ

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

170 КИСЛИЙ
Петро Михайлович

вул. Жовтневої 
революції, 5, кв. 
76, м. Харків

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

171 ЛІСОВИЙ
Роман Валерійович

вул. Молодіжна, 
16, с. Гриціївка
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

172 ОНІЩЕНКО 
Валентина 
Андріївна

вул. Центральна, 
29, кв. 2 А

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

173 ХАРЧЕНКО 
Катерина 
Василівна

вул. Біланівська, 29
с. Шняківка

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

174 ЧАЙКОВСЬКИЙ 
Віталій 
Олександрович

вул.Куйбишева,61
смт.Срібне
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

175 СОТЧЕНКО 
Людмила 
Олександрівна

вул.
 2 Південна,45/1
м. Прилуки
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

176 КЛИМЕНКО Іван 
МИхайлович

м. Чернігів
вул. Воїнів-
Інтнрнаціоналістів,
3, корп..3,кв.91

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

177 КАЛІНІЧЕНКО 
Олексій 
Миколайович

пров.
Вишневий,18а
смт. Срібне,
Чернігівська обл.

2,00га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

2.   Громадянам вказаним в п. 1 даного рішення підготовлені технічні матеріали
та   документи подати на розгляд чергової сесії селищної ради.



3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища.

Селищний голова                                                            Олена ПАНЧЕНКО
          



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
        смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки  у власність для ведення
індивідуального садівництва

Розглянувши  заяви   громадян  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  індивідуального  садівництва  із  земель  сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності», керуючись  підпунктом  34.п.1  ст.  26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “ Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст.12 Земельного Кодексу України, ст. 50
Закону України «Про землеустрій» селищна рада вирішила:

1. Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва.
№
п/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Адреса
проживання

Місце знаходження земельної ділянки 
ведення особистого селянського гос-ва.

 1                  2              3                    4
1. НАЙДА Василь 

Аксентійович 
Чернігівська обл.
смт. Срібне, вул. 
Б.Хмельницького, 24

0,12га.- вул. Б.Хмельницького, 24, смт. Срібне,
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

2. ВАКУЛЕНКО 
Василь 
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Лебединці, вул. 
Б.Хмельницького44

0,12га.- вул. Б.Хмельницького,  с. Лебединці,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

3. ШУЛЯК Віта 
Миколаївна

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Сонячна, 39

0,12га.- вул. Довга, смт. Срібне,
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

4. АНДРІЄНКО 
Любов Яківна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Лебединці, вул. 
Б.Хмельницького32

0,12га.- вул. Б.Хмельницького, 32, 
с. Лебединці,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

2.   Громадянам вказаним в п. 1 даного рішення підготовлені технічні матеріали
та   документи подати на розгляд чергової сесії селищної ради.

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища.

Селищний голова                                                              Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне

Про передачу в оренду земельної 
ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі

Керуючись  підпунктом  34.п.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні“ 12,93,122,124,134 Земельного Кодексу України,
ст. 55 Закону України «Про землеустрій», п.5 ст. 16 Закону України “Про
Державний земельний кадастр“  селищна рада вирішила :

1. Надати  гр.  ВАЛЕЄВУ  Роману  Володимировичу  в  оренду  земельну
ділянку  терміном  на  7  (сім)  років  загальною  площею  0,0112га.  для
будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,,  кадастровий  номер
7425155400:01:001:0412, яка знаходиться за адресою: вул. Центральна, 30,
смт. Дігтярі, Прилуцького р-ну., Чернігівської області.
2. Встановити  розмір  орендної  плати   12  % від  нормативної  грошової
оцінки землі.
3.  Кошти  від  орендної  плати  перераховувати  на  рахунок:  Одержувач:
ГУК  у  Черніг.обл/тг  с-щ  Срібн/18010900   ЄДРПОУ  37972475,  р/р  №
UA408999980334169815000025681   Казначейство України (ЕАП).
4. Гр.  ВАЛЕЄВУ  Роману  Володимировичу укласти  договір  оренди
земельної ділянки із  Срібнянською селищною радою, та забезпечити його
державну реєстрацію.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.

                Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО





УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне

Про передачу в оренду земельної 
ділянки для городництва

Керуючись  підпунктом  34.п.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні“ 12,93,122,124,134 Земельного Кодексу України,
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п.5 ст. 16 Закону України “Про
Державний земельний кадастр“  селищна рада вирішила:

1. Надати гр. КОВГАНЕНКУ Анатолію Миколайовичу в оренду земельну
ділянку  терміном  на  40  (сорок)  років  загальною  площею  0,5371га.  для
городництва, кадастровий номер  7425185000:01:001:0302, яка знаходиться
за  адресою:  вул.  Миру,  с.  Карпилівка,  Прилуцького  р-ну.,  Чернігівської
області.
2. Встановити  розмір  орендної  плати   3  %  від  нормативної  грошової
оцінки землі.
3.  Кошти  від  орендної  плати  перераховувати  на  рахунок:  Одержувач:
ГУК  у  Черніг.обл/тг  с-щ  Срібн/18010900   ЄДРПОУ  37972475,  р/р  №
UA408999980334169815000025681   Казначейство України (ЕАП).
4. Гр. КОВГАНЕНКУ Анатолію Миколайовичу укласти договір оренди
земельної ділянки із  Срібнянською селищною радою, та забезпечити його
державну реєстрацію.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.

                Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова сьома сесія восьмого скликання)

11 червня 2021 року     
 смт Срібне

Про передачу в оренду земельної 
ділянки для розміщення та експлуатації
об’єктів і споруд телекомунікацій

Керуючись  підпунктом  34.п.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні“ 12,93,122,124,134 Земельного Кодексу України,
ст. 55 Закону України «Про землеустрій», п.5 ст. 16 Закону України “Про
Державний земельний кадастр“  селищна рада вирішила :

1. Надати ТОВ «Укртауер» в оренду земельну ділянку терміном на 7 (сім)
років загальною площею 0,0156га. для розміщення та експлуатації об’єктів і
споруд телекомунікацій  ,  кадастровий номер  7425155100:01:025:0003, яка
знаходиться  за  адресою:  вул.  Миру,     смт.  Срібне,  Прилуцького  р-ну.,
Чернігівської області.
2. Встановити  розмір  орендної  плати   12  % від  нормативної  грошової
оцінки землі.
3.  Кошти  від  орендної  плати  перераховувати  на  рахунок:  Одержувач:
ГУК  у  Черніг.обл/тг  с-щ  Срібн/18010600   ЄДРПОУ  37972475,  р/р  №
UA958999980334159812000025681   Казначейство України (ЕАП).
4. ТОВ  «Укртауер»  укласти  договір  оренди  земельної  ділянки  із
Срібнянською селищною радою, та забезпечити його державну реєстрацію.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.

                Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

ЛЕГКІЙ Ользі Дмитрівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на основі 

польових вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених 

суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 

16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

ЛЕГКІЙ Ользі Дмитрівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. 

2. Передати у власність гр. ЛЕГКІЙ Ользі Дмитрівні земельну ділянку 

для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,1500 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0993га., 

рілля – 0,0507га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:021:0092 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Саполовича, 27, смт. Срібне,  

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

СИВОЛАПУ Ігорю Олександровичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на 

основі польових вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених 

суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 

16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

СИВОЛАПУ Ігорю Олександровичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. 

2. Передати у власність гр. СИВОЛАПУ Ігорю Олександровичу земельну 

ділянку для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,2500 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1325га., 

рілля – 0,1175га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:01:001:0619 

       Земельна ділянка знаходиться: вул. Центральна, 70, с. Поділ,  Прилуцького 

р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 1,6251га. у власність гр. ПІКІЧУ 

Федіру Васильовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись підпунктом 

34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ 

ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про 

землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“,  

селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 1,6251га. у власність гр. ПІКІЧУ 

Федіру Васильовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ПІКІЧУ Федіру Васильовичу земельну ділянку 

для: 

-   ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  площею –– 

1,6251га., в тому числі: (ріллі -1,6251га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1232 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 1,6251га. у власність гр. ПІКІЧУ 

Олексію Васильовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 1,6251га. у власність гр. ПІКІЧУ 

Олексію Васильовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ПІКІЧУ Олексію Васильовичу земельну ділянку 

для: 

-   ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  площею –– 

1,6251га., в тому числі: (ріллі -1,6251га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1234 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 1,6251га. у власність гр. ПІКІЧУ 

Петру Васильовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись підпунктом 

34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ 

ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про 

землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“,  

селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 1,6251га. у власність гр. ПІКІЧУ 

Петру Васильовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ПІКІЧУ Петру Васильовичу земельну ділянку для: 

-   ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  площею –– 

1,6251га., в тому числі: (ріллі -1,6251га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1233 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 0,5579га. у власність гр. ПАЄТІ 

Володимиру Андрійовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 0,5579га. у власність гр. ПАЄТІ 

Володимиру Андрійовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ПАЄТІ Володимиру Андрійовичу земельну 

ділянку для: 

-   ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  площею –– 

0,5579га., в тому числі: (ріллі -0,5579га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:1018 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 0,5579га. у власність гр. 

КРАВЧЕНКО Ніні Андріївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 0,5579га. у власність гр. 

КРАВЧЕНКО Ніні Андріївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. КРАВЧЕНКО Ніні Андріївні земельну ділянку 

для: 

-   ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  площею –– 

0,5579га., в тому числі: (ріллі -0,5579га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:1019 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

         

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого 

селянського господарства, гр. КРИЦЬКОМУ Костянтину Миколайовичу, 

розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. на основі польових вимірів по фактичному 

користуванню в межах, погоджених суміжними землекористувачами, 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“, селищна рада  вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого 

селянського господарства, гр. КРИЦЬКОМУ Костянтину Миколайовичу, 

розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.  

2. Передати у власність гр. КРИЦЬКОМУ Костянтину Миколайовичу 

земельну ділянку для: 

-  для ведення особистого селянського господарства площею – 2,0000га., в тому 

числі: (сіножатих – 2,0000га.) 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:0963 

      Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

                 

       Селищний голова                                                                    Олена  ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр.гр. 

КАЖУКАЛУ Петру Васильовичу, КАЖУКАЛО Наталії Іванівні, КАЖУКАЛУ 

Олександру Петровичу,  розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на основі польових 

вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених суміжними 

землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу 

України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України 

“Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр.гр. 

КАЖУКАЛУ Петру Васильовичу, КАЖУКАЛО Наталії Іванівні, КАЖУКАЛУ 

Олександру Петровичу. 

2. Передати у власність гр.гр. КАЖУКАЛУ Петру Васильовичу, 

КАЖУКАЛО Наталії Іванівні, КАЖУКАЛУ Олександру Петровичу 
земельну ділянку для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,2500 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,2000га., 

рілля – 0,0500га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:01:001:0538 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Лісова, 7, с. Сокиринці,  Прилуцького р-

ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 1,6434га. у власність гр. 

АНДРУСЕНКО Наталії Анатоліївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 1,6434га. у власність гр. 

АНДРУСЕНКО Наталії Анатоліївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. АНДРУСЕНКО Наталії Анатоліївні земельну 

ділянку для: 

-   ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  площею –– 

1,6434га., в тому числі: (ріллі -1,6434га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1184 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 3,5869га. у власність гр. 

КИСЛІЙ Марії Іванівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 3,5869га. у власність гр. 

КИСЛІЙ Марії Іванівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. КИСЛІЙ Марії Іванівні земельну ділянку для: 

-   ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  площею –– 

3,5869га., в тому числі: (ріллі - 3,5869га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:0004 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 6,3121га. у власність гр. 

ДАНИЛЕНКО Тетяні Юріївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  площею 6,3121га. у власність гр. 

ДАНИЛЕНКО Тетяні Юріївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ДАНИЛЕНКО Тетяні Юріївні земельну ділянку 

для: 

-   ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  площею –– 

6,3121га., в тому числі: (ріллі -6,3121га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:05:001:0123 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

СОБІНЄВСЬКІЙ Ларисі Василівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на 

основі польових вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених 

суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 

16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

СОБІНЄВСЬКІЙ Ларисі Василівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. 

2. Передати у власність гр. СОБІНЄВСЬКІЙ Ларисі Василівні земельну 

ділянку для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,1500 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1321га., 

рілля – 0,0179га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0582 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Центральна, 76, смт. Дігтярі,  

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

ПЕТРЕНКО Любові Олексіївні, гр. ПОПЛАВСЬКІЙ Наталії Олексіївні, 

розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на основі польових вимірів по фактичному 

користуванню в межах, погоджених суміжними землекористувачами, 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“, селищна рада  вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

ПЕТРЕНКО Любові Олексіївні, гр. ПОПЛАВСЬКІЙ Наталії Олексіївні, 

розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.  

2. Передати у власність гр. ПЕТРЕНКО Любові Олексіївні, гр. 

ПОПЛАВСЬКІЙ Наталії Олексіївні земельну ділянку для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,1358 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1045га., 

рілля – 0,0313га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0576 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Берегова, 19, смт. Дігтярі,  Прилуцького 

р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

ОНОПЧЕНКУ Віталію Георгійовичу, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ А.І. на 

основі польових вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених 

суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 

16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

ОНОПЧЕНКУ Віталію Георгійовичу, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ А.І. 

2. Передати у власність гр. ОНОПЧЕНКУ Віталію Георгійовичу земельну 

ділянку для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,2115 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1085га., 

рілля – 0,1030га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:02:001:0111 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Карпуся, 37, с. Гнатівка,  Прилуцького 

р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

         

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого 

селянського господарства, гр. ЖЕЛІБІ Наталії Михайлівні, розроблену ФО-П. 

ЖЕЛІБОЮ О.В. на основі польових вимірів по фактичному користуванню в 

межах, погоджених суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 

34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ 

ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про 

землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, 

селищна рада  вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого 

селянського господарства, гр. ЖЕЛІБІ Наталії Михайлівні, розроблену ФО-П. 

ЖЕЛІБОЮ О.В.  

2. Передати у власність гр. ЖЕЛІБІ Наталії Михайлівні земельну ділянку 

для: 

-  для ведення особистого селянського господарства площею – 0,2059га., в тому 

числі: (рілля – 0,2059га.) 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:04:001:0160 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. І.Франка, 6, с. Побочіївка,  Прилуцького 

р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

                 

       Селищний голова                                                                    Олена  ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

КОМЛИКУ Петру Мироновичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на основі 

польових вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених 

суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 

16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

КОМЛИКУ Петру Мироновичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. 

2. Передати у власність гр. КОМЛИКУ Петру Мироновичу земельну 

ділянку для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,1500 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1131га., 

рілля – 0,0369га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0581 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Удайська, 10, смт. Дігтярі,  Прилуцького 

р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200га. у власність для індивідуального садівництва гр. ПЕТРЕНКУ 

Миколі Миколайовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200га. у власність для індивідуального садівництва гр. ПЕТРЕНКУ 

Миколі Миколайовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. 

2. Передати у власність гр. ПЕТРЕНКУ Миколі Миколайовичу земельну 

ділянку для: 

-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,1200га., в тому числі: (рілля – 

0,1200га.) 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:011:0024 

Земельна ділянка знаходиться: вул. Ярова, 16, смт. Срібне,  Прилуцького р-ну.,  

Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

КОВГАН Людмилі Василівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на основі 

польових вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених 

суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 

16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

КОВГАН Людмилі Василівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. 

2. Передати у власність гр. КОВГАН Людмилі Василівні земельну ділянку 

для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,2500 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1049га., 

рілля – 0,1451га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:01:001:0885 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Вигінська, 35, с. Поділ,  Прилуцького р-

ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

КОВГАНУ Сергію  Михайловичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на основі 

польових вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених 

суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 

16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

КОВГАНУ Сергію  Михайловичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. 

2. Передати у власність гр. КОВГАНУ Сергію  Михайловичу земельну 

ділянку для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,2500 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0878га., 

рілля – 0,1622га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:01:001:0653 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Лугова, 3, с. Поділ,  Прилуцького р-ну.,  

Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО 



 

 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної  ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд 

        

         Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

НАЙДІ Василю Аксентійовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. на основі 

польових вимірів по фактичному користуванню в межах, погоджених 

суміжними землекористувачами, керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 

16 Закону України “Про  Державний земельний кадастр“, селищна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. 

НАЙДІ Василю Аксентійовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В. 

2. Передати у власність гр. НАЙДІ Василю Аксентійовичу земельну 

ділянку для: 

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею – 0,1500 га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0836га., 

рілля – 0,0664га. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:021:0093 

      Земельна ділянка знаходиться: вул. Б.Хмельницьк5ого, 24, смт. Срібне,  

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

        Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО  



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. МОРОЗ Діані Вікторівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. МОРОЗ Діані Вікторівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. МОРОЗ Діані Вікторівні земельну ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому 

числі: (сіножаті -2,0000га. ). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0970 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,7000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ОНОПЧЕНКУ Віталію Георгійовичу, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ 

А.І., керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,7000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ОНОПЧЕНКУ Віталію Георгійовичу, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ 

А.І. 

2. Передати у власність гр. ОНОПЧЕНКУ Віталію Георгійовичу земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,7000га., в тому 

числі: (рілля -0,7000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:02:001:0114 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 

 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,2300га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ПЕТРЕНКУ Миколі Миколайовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ. О.В., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,2300га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ПЕТРЕНКУ Миколі Миколайовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ. О.В. 

2. Передати у власність гр. ПЕТРЕНКУ Миколі Миколайовичу земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,2300га., в тому 

числі: (рілля -0,2300га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:012:0019 

Земельна ділянка знаходиться: вул. Ярова, смт. Срібне, Прилуцького р-ну.,  

Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. ПРИХІДЬКУ Віктору Миколайовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. ПРИХІДЬКУ Віктору Миколайовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ПРИХІДЬКУ Віктору Миколайовичу земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому 

числі: (ріллі -2,0000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0304 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,0500га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. СИРОТЕНКУ Павлу Олексійовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,0500га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. СИРОТЕНКУ Павлу Олексійовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. СИРОТЕНКУ Павлу Олексійовичу земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,0500га., в тому 

числі: (сіножаті -1,0500га. ). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0291 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. СОЛОДОВНИК Галині Валеріївні, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. СОЛОДОВНИК Галині Валеріївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. СОЛОДОВНИК Галині Валеріївні земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому 

числі: (рілля -2,0000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0303 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,4507га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ТИШКЕВИЧ Світлані Іванівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,4507га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ТИШКЕВИЧ Світлані Іванівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ТИШКЕВИЧ Світлані Іванівні земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,4507га., в тому 

числі: (ріллі -1,4507га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1283 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,8000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ФЕДЬКУ Руслану Валерійовичу, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ А.І., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,8000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ФЕДЬКУ Руслану Валерійовичу, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ А.І. 

2. Передати у власність гр. ФЕДЬКУ Руслану Валерійовичу земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,8000га., в тому 

числі: (рілля -0,8000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:02:001:0112 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. ХАРЧЕНКО Наталії Олександрівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. ХАРЧЕНКО Наталії Олександрівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ХАРЧЕНКО Наталії Олександрівні земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому 

числі: (пасовища -2,0000га. ). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:05:001:0808 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,4000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ХАРЧЕНКО Олександрі Михайлівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,4000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ХАРЧЕНКО Олександрі Михайлівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ХАРЧЕНКО Олександрі Михайлівні земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,4000га., в тому 

числі: (пасовища -1,4000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0921 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. ШИРОКІЙ Діані Віталіївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. ШИРОКІЙ Діані Віталіївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ШИРОКІЙ Діані Віталіївні земельну ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому 

числі: (сіножаті -2,0000га. ). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0971 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3091га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЮДИЦЬКІЙ Ганні Дмитрівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3091га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЮДИЦЬКІЙ Ганні Дмитрівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ЮДИЦЬКІЙ Ганні Дмитрівні земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,3091га., в тому 

числі: (сіножатих -0,1945га., ріллі – 1,1146га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:02:001:0625 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,1463га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЯКОВЕНКО Ганні Василівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,1463га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЯКОВЕНКО Ганні Василівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ЯКОВЕНКО Ганні Василівні земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,1463га., в тому 

числі: (ріллі -1,1463га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1278 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. БИБИКУ Вячеславу Володимировичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. БИБИКУ Вячеславу Володимировичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. БИБИКУ Вячеславу Володимировичу земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому 

числі: (сіножаті -2,0000га. ). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0972 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ГІДАЯТОВІЙ Ірині Іванівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ГІДАЯТОВІЙ Ірині Іванівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ГІДАЯТОВІЙ Ірині Іванівні земельну ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5000га., в тому 

числі: (ріллі -1,5000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1285 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3659га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ДЖУМЕЛІ Марині Михайлівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3659га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ДЖУМЕЛІ Марині Михайлівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ДЖУМЕЛІ Марині Михайлівні земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,3659га., в тому 

числі: (ріллі -1,3659га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:02:001:0063 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5687га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ДОВБНІ Ігорю Миколайовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5687га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ДОВБНІ Ігорю Миколайовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ДОВБНІ Ігорю Миколайовичу земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5687га., в тому 

числі: (ріллі -1,5687га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1212 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,0500га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЖАДАНУ Миколі Миколайовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,0500га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЖАДАНУ Миколі Миколайовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ЖАДАНУ Миколі Миколайовичу земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,0500га., в тому 

числі: (сіножаті -1,0500га. ). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0973 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,2288га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. КИРИЧЕНКО Ліні Миколаївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,2288га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. КИРИЧЕНКО Ліні Миколаївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. КИРИЧЕНКО Ліні Миколаївні земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,2288га., в тому 

числі: (рілля -1,2288га. ). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:03:001:0983 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3898га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. КОНАХОВСЬКІЙ Аллі Петрівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3898га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. КОНАХОВСЬКІЙ Аллі Петрівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. КОНАХОВСЬКІЙ  Аллі Петрівні земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,3898га., в тому 

числі: (пасовища -1,3898га. ). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0920 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,0000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЛЕЩЕНКО Наталії Іванівні, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ А.І., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,0000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЛЕЩЕНКО Наталії Іванівні, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ А.І. 

2. Передати у власність гр. ЛЕЩЕНКО Наталії Іванівні земельну ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,0000га., в тому 

числі: (рілля -1,0000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:02:001:0113 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,4719га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЛЕЩЕНКУ Миколі Миколайовичу, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ А.І., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,4719га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЛЕЩЕНКУ Миколі Миколайовичу, розроблену ФО-П. АНДРІЄНКОМ А.І. 

2. Передати у власність гр. ЛЕЩЕНКУ Миколі Миколайовичу земельну 

ділянку для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,4719га., в тому 

числі: (рілля -0,4719га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:02:001:0116 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЛІСНІЧЕНКО Марії Федорівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., 

керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  

Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5000га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. ЛІСНІЧЕНКО Марії Федорівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. ЛІСНІЧЕНКО Марії Федорівні земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5000га., в тому 

числі: (ріллі -1,5000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1284 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,1462га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. МАР,ЄНКО Галині Василівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,1462га. у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. МАР,ЄНКО Галині Василівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. МАР,ЄНКО Галині Василівні земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,1462га., в тому 

числі: (ріллі -1,1462га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1277 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 



 

УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

(позачергова сьома сесія восьмого скликання) 

 

11 червня 2021 року              

 смт Срібне 
 

Про  передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. МОРОЗУ Віктору Івановичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С., керуючись 

підпунктом 34.п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України “Про  Державний 

земельний кадастр“,  селищна рада вирішила:  

                                     

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

гр. МОРОЗУ Віктору Івановичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С. 

2. Передати у власність гр. МОРОЗУ Віктору Івановичу земельну ділянку 

для: 

-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому 

числі: (пасовища -2,0000га.). 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0922 

Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради, 

Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. 

 

 

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО 
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