
УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  внесення  змін  до  рішення  сесії
Срібнянської селищної ради 

      Відповідно до ст.  26   Закону України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна  рада вирішила:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення Срібнянської селищної ради другої сесії
п’ятого  скликання  від  20.07.2006  року  «Про   надання  земельних  ділянок  в
оренду  ВАТ  «Укртелеком»  для  обслуговування  виробничих  приміщень  в
оренду  на 5 ( п’ять) років земельні ділянки загальною площею 0,5369 га.,  в
тому числі землі, які використовуються для зв’язку – 0,5369 га.,(вул. Миру, 33 –
0,2494га, вул. Незалежності, 4б – 0,0535га, вул. Шевченка, 29 – 0,2340га.)», а
саме: слова «на 5 ( п’ять) років»  замінити «на 25 ( двадцять п’ять) років. 

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

        

                   Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для  будівництва
і обслуговування житла, господарських
будівель і споруд

Розглянувши заяву гр. КІЗІМ Т.А., гр. МОСТОВОЇ Л.М. «Про надання
дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  оренду
терміном  на  1  (один)  рік,  для  будівництва  і  обслуговування  житла,
господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,15га., по вул. Миру,
18,  смт.   Срібне,  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», селищна рада вирішила :

1 Надати гр. КІЗІМ Тетяні Анатоліївні, гр. МОСТОВІЙ Ларисі Михайлівні
дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  оренду
терміном  на  1  (один)  рік,  для  будівництва  і  обслуговування  житла,
господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,15га., по вул. Миру,
18, смт.  Срібне, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл.

2  Гр.  КІЗІМ Тетяні  Анатоліївні,  гр.  МОСТОВІЙ Ларисі  Михайлівні  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.

          Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК
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УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

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

Розглянувши  заяву   гр.   МАТІКО  О.М.  «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. МАТІКО Ольга 

Миколаївна
вул. Франко, 34
м. Прилуки
Чернігівська обл.

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

2.   Гр. МАТІКО О.М.  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.          

        
       Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  розгляд клопотання
ТОВ «Обрій»

        Розглянувши  клопотання В.о. директора ТОВ «Обрій» гр. ДРОЗДЕНКА
І.В.  «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки в оренду терміном на 10 (десять) років площею 4,0739га. для ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  із  земель  комунальної
власності,  яка  знаходиться  по  вул.  Б.Хмельницького,  67-А,  с.  Побочіївка,
Прилуцького  р-ну.,  Чернігівської  обл.,  з  виплатою  річної  орендної  плати  в
розмірі  6  (шість)  відсотків  від  нормативно-грошової  оцінки»,  керуючись
підпунктом  34.п.1  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  ст.12  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  в
оренду терміном на 10 (десять) років площею 4,0739га. для ведення товарного
сільськогосподарського  виробництва  із  земель  комунальної  власності,  яка
знаходиться по вул. Б.Хмельницького, 67-А, с. Побочіївка, Прилуцького р-ну.,
Чернігівської обл., розроблену ФО-П ЖЕЛІБОЮ О.В.

2.   Надати ТОВ «Обрій» в оренду земельну ділянку терміном на 10 (десять)
років  площею  4,0739га.  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  із  земель  комунальної  власності,  яка  знаходиться  по
Б.Хмельницького, 67-А, с. Побочіївка, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл..

3.  Встановити  розмір  орендної  плати   12  (дванадцять)  відсотків  від
нормативно - грошової оцінки землі.



4. В.о. директора ТОВ «Обрій» гр. ДРОЗДЕНКУ І.В.  укласти договір оренди
земельної ділянки із  Срібнянською селищною радою.

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

        

                    Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  розгляд клопотання
ТОВ «Обрій»

        Розглянувши  клопотання В.о. директора ТОВ «Обрій» гр. ДРОЗДЕНКА
І.В.  «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки в оренду терміном на 10 (десять) років площею 2,6384га. для ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  із  земель  комунальної
власності, яка знаходиться по вул. І. Франка, 5, с. Гриціївка, Прилуцького р-ну.,
Чернігівської  обл.,  з  виплатою  річної  орендної  плати  в  розмірі  6  (шість)
відсотків від нормативно-грошової оцінки», керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  ст.12  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  в
оренду терміном на 10 (десять) років площею 2,6384га. для ведення товарного
сільськогосподарського  виробництва  із  земель  комунальної  власності,  яка
знаходиться по вул. І. Франка, 5, с. Гриціївка, Прилуцького р-ну., Чернігівської
обл., розроблену ФО-П ЖЕЛІБОЮ О.В.

2.   Надати ТОВ «Обрій» в оренду земельну ділянку терміном на 10 (десять)
років  площею  2,6384га.  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  із  земель  комунальної  власності,  яка  знаходиться  по  вул.  І.
Франка, 5, с. Гриціївка, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл..

3.  Встановити  розмір  орендної  плати   12  (дванадцять)  відсотків  від
нормативно - грошової оцінки землі.

4. В.о. директора ТОВ «Обрій» гр. ДРОЗДЕНКУ І.В.  укласти договір оренди
земельної ділянки із  Срібнянською селищною радою.



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

        

                    Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  розгляд клопотання
ТОВ «Обрій»

        Розглянувши  клопотання В.о. директора ТОВ «Обрій» гр. ДРОЗДЕНКА
І.В.  «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки в оренду терміном на 10 (десять) років площею 0,7787га. для ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  із  земель  комунальної
власності, яка знаходиться по вул. 1-го Травня, 12, с. Гриціївка, Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.,  з виплатою річної орендної плати в розмірі 6 (шість)
відсотків від нормативно-грошової оцінки», керуючись підпунктом 34.п.1 ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  ст.12  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  в
оренду терміном на 10 (десять) років площею 0,7787га. для ведення товарного
сільськогосподарського  виробництва  із  земель  комунальної  власності,  яка
знаходиться  по  вул.  1-го  Травня,  12,  с.  Гриціївка,  Прилуцького  р-ну.,
Чернігівської обл., розроблену ФО-П ЖЕЛІБОЮ О.В.

2.   Надати ТОВ «Обрій» в оренду земельну ділянку терміном на 10 (десять)
років  площею  0,7787га.  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  із  земель  комунальної  власності,  яка  знаходиться  по  вул.  1-го
Травня, 12, с. Гриціївка, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл..

3.  Встановити  розмір  орендної  плати   12  (дванадцять)  відсотків  від
нормативно - грошової оцінки землі.

4. В.о. директора ТОВ «Обрій» гр. ДРОЗДЕНКУ  І.В.  укласти договір оренди
земельної ділянки із  Срібнянською селищною радою.



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

        

                    Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  розгляд клопотання
ФГ «ЯКИМЕНКО  В.В.»

        Розглянувши клопотання ФГ «ЯКИМЕНКО В.В.» про надання погодження
на  звернення  до  компетентних  органів  для  проведення  досліджень  щодо
необхідності проведення рекультивації земельних ділянок протягом п’яти років
з  дня  отримання  такого  погодження:  7425185000:03:001:0624;
7425385500:03:001:0929;   7425385500:03:001:0930;  7425385500:03:001:0931;
7425155100:05:001:0667;  7425185000:04:001:0614;  7425155100:05:001:0669;
7425155100:05:001:0668;  7425182500:05:001:0620;  7425186000:04:001:0686;
7425186000:04:001:0687;  7425186000:04:001:0688;  7425186000:04:001:0689;
7425186000:04:001:0690;  7425186000:04:001:0691;  7425186000:04:001:0692;
7425186000:04:001:0693;  7425186000:04:001:0694;  7425186000:04:001:0695;
7425186000:04:001:0696;  7425186000:04:001:0697;  7425186000:04:001:0698;
7425186000:04:001:0699;  7425186000:04:001:0700;  7425186000:04:001:0701,
керуючись  підпунктом  34.  п.1  ст.  26   Закону  України  “  Про  місцеве
самоврядування в Україні “, ст.12 Земельного Кодексу України, селищна рада
вирішила:

1. Погодити ФГ «ЯКИМЕНКО В.В.» звернутися до компетентних органів для
проведення досліджень щодо необхідності проведення рекультивації земельних
ділянок  протягом  п’яти  років  з  дня  отримання  такого  погодження:
7425185000:03:001:0624;  7425385500:03:001:0929;   7425385500:03:001:0930;
7425385500:03:001:0931;  7425155100:05:001:0667;  7425185000:04:001:0614;
7425155100:05:001:0669;  7425155100:05:001:0668;  7425182500:05:001:0620;
7425186000:04:001:0686;  7425186000:04:001:0687;  7425186000:04:001:0688;
7425186000:04:001:0689;  7425186000:04:001:0690;  7425186000:04:001:0691;
7425186000:04:001:0692;  7425186000:04:001:0693;  7425186000:04:001:0694;
7425186000:04:001:0695;  7425186000:04:001:0696;  7425186000:04:001:0697;



7425186000:04:001:0698;  7425186000:04:001:0699;  7425186000:04:001:0700;
7425186000:04:001:0701.

2.    Дослідження  стану  необхідності  проведення  рекультивації  вказаних
земельних ділянок доручити компетентним органам Держгеокадастру.

3.  Оплату  за  проведення  досліджень  покласти  на  належного
землекористувача – ФГ «ЯКИМЕНКО В.В.».

                     Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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. ГАВРИЛЕНКО 

Галина Василівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.

 с. Калюжинці
вул. Незалежності, 
25

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

2. ПАВЛЕНКО Степан 
Дмитрович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Срібне
вул. Шевченка, 77

0,15га.-  вул. Шевченка, 77, смт. Срібне, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

3. МІХЕЄНКОВ 
Микола Ілларіонович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Савинці, вул. 
Кооперативна, 19

0,25га.-  вул. Кооперативна, 19, с. Савинці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.



4. САКУН Ірина 
Володимирівна

Чернігівська обл.
Срібнянський р-н.
с. Галка, вул. 
Грушевського, 16

0,25га.-  вул. Грушевського, 16, с. Галка, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

5. ГЕЛАШВІЛІ 
Світлана Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Сокиринці  вул. 
Галаганівська, 14

0,25га.-  вул. Галаганівська, 14,
 с. Сокиринці,  Прилуцький р-н., Чернігівська 
обл.

6. ПОЗІГУН Ольга 
Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Поділ

 вул. Вигінська, 11

0,25га.-  вул. Вигінська, 11,  с. Поділ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

7. СИСУН Ніна 
Степанівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Варва
вул. Горького, 2/2

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

8. САВЧУК Ірина 
Олександрівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Срібне
вул. Садова, 11

0,15га.-  вул.  Садова, 11,  смт. Срібне, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

9. ІВАНЕНКО Іван 
Дмитрович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Горобіївка,
вул. Чкалова, 21

0,25га.-  вул. Чкалова, 21, с. Горобіївка 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

10. РЕДЬКА Володимир 
Григорович

м.Київ, вул. 
Закревського,23/93

0,25га.- пров. Пушкіна, 1,  с. Іванківці,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

11. ГАЛЕТА Антоніна 
Андріївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Шевченка, 24

0,15га.-  вул. Шевченка, 24, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

12. ПОБІДАШ Ольга 
Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Савинці пров. 
О.Матросова, 3

0,25га.-  пров. О.Матросова, 3, с. Савинці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

13. СПІВАК Олександр 
Олексійович

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
пров. Вишневий, 2 

0,15га.-  пров. Вишневий, 2, смт. Срібне, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

14. КІЗІМ Василь 
Володимирович

Чернігівська обл.
смт. Срібне, вул. 
Незалежності, 30

0,15га.-  пров. Бузковий, 7 , смт. Срібне, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

15. КИЗИМ Валерій 
Григорович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Поділ,
вул. Гагаріна, 45

0,25га.-  вул. Гагаріна, 45, с. Поділ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

16. СОВА Володимир 
Григорович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Олексинці, вул. 
Грушевського, 32

0,25га.-  вул. Грушевського, 32, с. Олексинці,
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

17. МІЩЕНКО Ніна 
Миколаївна

Київська обл.
с. Шпитьки
вул. Гагаріна, 12/36

0,25га.-  пров. Першотравневий,
с. Олексинці,  Прилуцький р-н. Чернігівська 
обл.

18. КУРКІН Олександр 
Іванович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Срібне
вул. Миру, 42а/10

0,25га.-  вул. Садова, 11, с. Савинці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



19. ПАЄТА Микола 
Палтимонович

г. Вільнюс, вул. 
Джелізінкеліо, 6-6

0,25га.-  вул., Центральна, 110, с. Поділ
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

20. ЛЕМАК Любов 
Миколаївна
ПОДРУЖКО Надія 
Петрівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Гриціївка,
вул.Незалежності, 6

0,25га.-  вул., Незалежності, 6, с. Гриціївка
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

21. АНДРІЄНКО Іван 
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Харитонівка, вул.
Першотравнева, 21

0,25га.-  вул. Першотравнева, 21
с. Харитонівка,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

22. ЗАДОРОЖНИЙ 
Сергій Юрійович

Київська обл.
м. Бровари, вул. 
Калнишевського П, 
6а

0,25га.-  вул., Мостового Професора, 21,
 с. Карпилівка,  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.

        

                   Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про дострокове розірвання договору
оренди земельної ділянки

       Розглянувши  заяву  гр.  НЕКРАША  Івана  Анатолійовича   щодо
дострокового  розірвання  договору  оренди  земельної  ділянки  від
26.02.2014року,  кадастровий  номер  №7425186000:01:001:0561,  площа  –
0,0724га.  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд, яка знаходиться по вул. І.Франка, 2, с. Поділ, Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської  обл.,  керуючись  підпунктом  34,  п.1  ст.26  Закону  України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  “,  ст.ст.12,120  Земельного  Кодексу
України,  ст.ст.  31,32  Закону  України  «Про  оренду  землі»,  селищна  рада
вирішила:

1. Достроково  розірвати,  за  взаємною згодою двох  сторін,  договір  оренди
земельної  ділянки  від  26.02.2014року,  кадастровий  номер
№7425186000:01:001:0561,  площа  –  0,0724га.  для  будівництва  та
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  яка
знаходиться по вул. І.Франка, 2, с. Поділ, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл.

2.   Доручити селищному голові ПАНЧЕНКО О.В. укласти додаткову угоду про
дострокове розірвання договору оренди землі від 26.02.2014року.

3.  Гр.  НЕКРАШУ  І.А.  зареєструвати  додаткову  угоду  згідно  чинного
законодавства.

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



Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про припинення права
постійного користування 
земельними ділянками

       Розглянувши заяву громадян 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. РЕБРІЙ Наталія Петрівна

вул. 1-го Травня, 12, с. Гриціївка
Прилуцький р-н.
Чернігівська обл.

0,20

0,21

с. Гриціївка

с. Гриціївка, вул. Незалежності

2. ЛИЛКА Валентина Вікторівна
вул. Грушевського, 24, с. Галка
Прилуцький р-н.
Чернігівська обл.

1,11 с. Галка

3. СРЕБРОДОЛЬСЬКИЙ 
Володимир Іванович
пров. Мостового, 7, с. Карпилівка
Прилуцький р-н.
Чернігівська обл.

0,34 с. Карпилівка, вул. Д.Ткача, 18

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



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки  у власність для
будівництва індивідуального гаража

Розглянувши заяву  гр. ТЯЖКУН Оксани Володимирівни «Про надання
дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  індивідуального  гаража  із  земель
комунальної власності орієнтовною площею 0,01га. , яка знаходиться по вул.
Сонячна,  16/1,  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.  ТЯЖКУН  Оксані  Володимирівні  дозвіл  на  виготовлення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки  у  власність  для
будівництва  індивідуального  гаража  із  земель  комунальної  власності
орієнтовною  площею  0,01га.  ,  яка  знаходиться  по  вул.  Сонячна,  16/1,  смт.
Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області.
 
2.    Гр. ТЯЖКУН Оксані Володимирівні 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.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК
         



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки  в оренду для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної  та іншої промисловості

        Розглянувши заяву  гр.  КУЛІЄВОЇ Діани Сіражидівни «Про надання
дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  в  оренду  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і
допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та
іншої  промисловості орієнтовною  площею  0,2142га.,  яка  знаходиться  за
адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Сокиринці, 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. КУЛІЄВІЙ Діані Сіражидівні дозвіл на виготовлення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної,  машинобудівної   та  іншої  промисловості  орієнтовною  площею
0,2142га.,  яка  знаходиться  за  адресою:  вул.  Молодіжна,  1а, с.  Сокиринці,
Прилуцького району, Чернігівської області.

2. Гр.  КУЛІЄВІЙ  Діані  Сіражидівні  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.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК
         



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки  в оренду для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної  та іншої промисловості

        Розглянувши заяву  гр.  КУЛІЄВОЇ Діани Сіражидівни «Про надання
дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  в  оренду  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і
допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та
іншої  промисловості орієнтовною  площею  0,1355га.,  яка  знаходиться  за
адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Сокиринці, 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. КУЛІЄВІЙ Діані Сіражидівні дозвіл на виготовлення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної,  машинобудівної   та  іншої  промисловості  орієнтовною  площею
0,1355га.,  яка  знаходиться  за  адресою:  вул.  Молодіжна,  1а, с.  Сокиринці,
Прилуцького району, Чернігівської області.

2. Гр.  КУЛІЄВІЙ  Діані  Сіражидівні  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.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК 
         



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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. ГАВРИЛЕНКО 

Галина Василівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.

 с. Калюжинці, вул.
Незалежності, 25

0,50га.-  вул. Незалежності, 25, с. 
Калюжинці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

2. ТРИФОНЕНКО 
Тетяна Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Поділ  вул. 
Центральна, 74

0,43га.-  вул. Центральна, 74 
с. Поділ, Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

3. ПАВЛЕНКО 
Степан Дмитрович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Срібне
вул. Шевченка, 77

0,10га.-  вул. Шевченка, 77, смт. Срібне, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

4. МІХЕЄНКОВ 
Микола 
Ілларіонович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Савинці, вул. 
Кооперативна, 19

0,12га.-  вул. Садова, с. Савинці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.



5. ДЕМШЕВСЬКА 
Олександра 
Григорівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Світличне, вул.
Молодіжна, 20

0,11га.-  вул. Сковороди, 5 
смт. Дігтярі, Прилуцький р-н., Чернігівська 
обл.

6. КОМЛИК Петро 
Миронович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Дігтярі
вул. Удайська, 10

0,38га.-  вул. Удайська, 10 
смт. Дігтярі, Прилуцький р-н., Чернігівська 
обл.

7. КОВАЛЕНКО 
Юрій 
Володимирович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Поділ
 вул. Миру, 5

1,00га.-  вул. Грушевського, 16, с. Галка, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

8. СКИБА Ірина 
Володимирівна

м. Харків
Київський р-н.
вул. Пушкінська, 
104 Е

0,55га.-  вул. Польова, 5, с. Сокиринці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

9. ГЕЛАШВІЛІ 
Світлана Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Сокиринці  вул. 
Галаганівська, 14

0,19га.-  вул. Галаганівська, 14,
 с. Сокиринці,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

10. ПОЗІГУН Ольга 
Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Поділ

 вул. Вигінська, 11

0,08га.-  вул. Вигінська, 11,  с. Поділ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

11. ПОЗІГУН Наталія 
Олександрівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Поділ

 вул. Вигінська, 11

0,28га.-  вул. Вигінська, 20,  с. Поділ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

12. АНІН Олег 
Анатолійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Лебединці
 вул. Миру, 4

0,42га.-  вул. Миру, 4,  с. Лебединці,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

13. БУЛАНЕНКО 
Андрій Євгенович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Срібне
вул. Українська, 3

0,10га.-  ( біля Данчичевої гори),
смт. Срібне,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

14. РАДЧЕНКО Надія 
Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Срібне
вул. Шкільна, 57

0,35га.-  вул. Грушевського, с. Олексинці, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

15. РЕДЬКА 
Володимир 
Григорович

м.Київ, вул. 
Закревського,23/93

0,35га.- пров. Пушкіна,  с. Іванківці,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

16. ГАЛЕТА Антоніна 
Андріївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Шевченка, 24

0,19га.-  вул. Шевченка, 24, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



17. БРОШНЯК Марина
Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Сокиринці  вул.
Гагаріна, 2

0,40га.-  вул. Берегова, 4, с. Сокиринці,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

18. ЗИМБАЛЕВСЬКИЙ 
Віталій 
Миколайович

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

0,35га.-  вул. Зарудка, 3, с. Олексинці ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

19. ДЕМЧЕНКО 
Володимир 
Степанович

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

0,52га.-  вул. Польова, 9а, смт. Дігтярі 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

20. КОМОНІ Андрій 
Йосипович

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

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

21. МОСКАЛЮК Лідія 
Анатоліївна

м. Київ
вул. Бойченка, 14 
кв.167

0,43га.-  вул. Перемоги, с. Олексинці ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

22. ЛИТОВЧЕНКО 
Руслана Вікторівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Бережівка  
вул. Миру, 57

0,42га.-  вул. Остапа Вересая, 29, 
с. Сокиринці,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

23. ЛЕМАК Любові 
Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Гриціївка  
вул. Незалежності,6

0,30га.-  вул. Незалежності,6, с. Гриціївка  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

24. СОВА Володимир 
Григорович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Олексинці, вул.
Грушевського, 32

0,41га.-  вул. Грушевського, 32,
 с. Олексинці,  Прилуцький р-н. 
Чернігівська обл.

25. МІЩЕНКО Ніна 
Миколаївна

Київська обл.
с. Шпитьки
вул. Гагаріна, 
12/36

0,30га.-  с. Олексинці,  Прилуцький р-н. 
Чернігівська обл.

26. КУРКІН Іван 
Тихонович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Савинці 
вул. Садова, 11 

0,41га.-  вул. Садова, 11, с. Савинці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

27. ПОБІДАШ Ольга 
Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Савинці пров. 
О.Матросова, 3

0,35га.-  пров. О.Матросова, 3, с. Савинці 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

28. АНДРІЄНКО Іван 
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Харитонівка, вул.
Першотравнева, 21

0,10га.-  вул. Першотравнева, 
с. Харитонівка,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.



29. ПАЄТА Микола 
Палтимонович

г. Вільнюс, вул. 
Джелізінкеліо, 6-6

0,20га.-  вул., Центральна, 110, с. Поділ
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

30. ГАМАЛІЙ Олексій
Анатолійович

Чернігівська обл.
м. Прилуки
вул. Плискунівська,
27

1,00га.-  вул. Трудова,  с. Дейманівка,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

31. ЛОМАКА Олег 
Євгенович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Дігтярі
вул. Садова, 53

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

32. СИТНІЧЕНКО 
Владислав 
Юрійович

Чернігівська обл.
м. Прилуки, 
вул. Житня, 68а

0,5772га.-  (урочище за Вовком), 
с. Калюжинці,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

33. САМОФАЛ 
Ярослав Юрійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Остапівка
вул. Гагаріна, 10

0,70га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

34. МОСКАЛЮК 
Юрій 
Володимирович

м. Київ
вул. Бойченка, 14 
кв.167

0,40га.-  вул. Польова, с. Олексинці ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

35. ГОРБОКОНЬ 
Тетяна Петрівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Лебединці  
вул. Миру, 52

0,80га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

36. ЖЕЛІБА Світлана 
Григорівна

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

2,00га.-  вул., Л.Українки, 37, с. Карпилівка
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

37. ЗАДОРОЖНИЙ 
Сергій Юрійович

Київська обл.
м. Бровари, вул. 
Калнишевського П, 
6а

2,00га.-  вул., Мостового Професора, 21,
 с. Карпилівка,  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.

 Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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. КОЛІСНІЧЕНКО 

Ганна Василівна
Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Садова, 65

0,12га.- (рай агрохімія), смт. Срібне,
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

2. ЛІСНІЧЕНКО 
Віктор Іванович

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Ювілейна, 15/2

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

3. ЛІСОВА Юлія 
Миколаївна

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Ювілейна, 12

0,12га.- вул. Лісова,  с. Тростянець,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

4. ЛІСОВИЙ Ігор 
Григорович

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Ювілейна, 12

0,12га.- вул. Лісова,  с. Тростянець,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

5. КІЗІМ Василь 
Володимирович

Чернігівська обл.
смт. Срібне, вул. 
Незалежності, 30

0,12га.-  пров. Бузковий, 7 , смт. Срібне, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

6. АРТЕМЕНКО 
Ольга 
Володимирівна

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Садова, 18

0,12га.- вул.30-річчя Перемоги,  с. Поділ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



7. АРТЕМЕНКО 
Володимир 
Григорович

Чернігівська обл.
смт. Срібне, 
вул. Садова, 18

0,12га.- вул.30-річчя Перемоги,  с. Поділ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

8. МАРУЩАК Лідія 
Миколаївна

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

0,12га.- вул. Набережна, 15а,  с. Гурбинці,  
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.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  зміну цільового призначення 
земельної  ділянки 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі
зміною  цільового  призначення  з  «для  ведення  особистого  селянського
господарства»  на  «для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд»  площею  0,2280га.  для  гр.  МАЩЕНКУ
Миколі Петровичу, 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  зі
зміною  цільового  призначення  з  «для  ведення  особистого  селянського
господарства»  на  «для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд»  площею  0,2280га.  для  гр.  МАЩЕНКУ
Миколі Петровичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2.    Змінити    цільове  призначення  з  «для  ведення  особистого  селянського
господарства»  на  «для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд»  площею  0,2280га..,  в  тому  числі:
(малоповерхова забудова – 0,1500га., рілля – 0,0780га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:029:0008
Земельна ділянка знаходиться: вул. Миру, 72, смт. Срібне,  Прилуцького р-ну.,
Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
БУРЦІ Олександру Васильовичу, 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.  БУРЦІ Олександру
Васильовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  БУРЦІ  Олександру  Васильовичу земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2473га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1053га.,
рілля – 0,1420га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:01:001:0549
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Зелена, 26, с. Сокиринці,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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 1,1987га. у власність гр. ЖЕЛІБІ
Ользі 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 1,1987га. у власність гр. ЖЕЛІБІ
Ользі Іванівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЖЕЛІБІ Ользі Іванівні земельну ділянку для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,   площею  ––
1,1987га., в тому числі: (ріллі -1,1987га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:1020
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,9878га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ІВАНЕНКО  Антоніні  Іванівні,  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 0,9878га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ІВАНЕНКО Антоніні Іванівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ІВАНЕНКО Антоніні Іванівні земельну ділянку
для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,9878га., в тому
числі: (рілля - 0,9878га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:01:001:0260
Земельна ділянка знаходиться: вул. Грушевського, с. Савинці,  Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,4962га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КОВАЛЕНКУ  Олександру  Вікторовичу,  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 0,4962га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КОВАЛЕНКУ Олександру Вікторовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. КОВАЛЕНКУ Олександру Вікторовичу земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,4962га., в тому
числі: (рілля -0,4962га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0307
Земельна ділянка знаходиться: вул. Миру, с. Карпилівка,  Прилуцького р-ну.,
Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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  1,2554га.  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  1,2554га.  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  ––
1,2554га., в тому числі: (ріллі -1,2554га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:1023
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 1,0211га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. МАЛИКУ Василю Івановичу, 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 1,0211га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. МАЛИКУ Василю Івановичу, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати у власність гр.  МАЛИКУ Василю Івановичу земельну ділянку
для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,0211га., в тому
числі: (рілля -1,0211га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0309
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Лесі  Українки,  87,  с.  Карпилівка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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 1,2553га. 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 1,2553га. 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  ––
1,2553га., в тому числі: (ріллі -1,2553га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:1022
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,7824га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  РЕДЬЦІ  Сергію  Івановичу,  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 0,7824га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. РЕДЬЦІ Сергію Івановичу, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати у власність гр. РЕДЬЦІ Сергію Івановичу земельну ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,7824га., в тому
числі: (рілля - 0,7824га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:02:001:1475
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,6000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  СОЛОДОВНИК  Ганні  Григорівні,  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 0,6000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. СОЛОДОВНИК Ганні Григорівні, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати  у  власність  гр.  СОЛОДОВНИК  Ганні  Григорівні  земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,6000га., в тому
числі: (рілля -0,6000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0306
Земельна ділянка знаходиться: вул. Лесі Українки, с. Карпилівка,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 2021 року     
 смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,5816га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ХАРИНКУ  Віктору  Івановичу  ,  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 0,5816га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ХАРИНКУ Віктору Івановичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ХАРИНКУ Віктору Івановичу земельну ділянку
для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,5816га., в тому
числі: (рілля - 0,5816га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:04:001:0161
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Б.Хмельницького,  67,  с.  Побочіївка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
ДЕМЧЕНКУ Володимиру Степановичу, 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.  ДЕМЧЕНКУ
Володимиру Степановичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ДЕМЧЕНКУ  Володимиру  Степановичу
земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1500га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0586
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Польова, 9а, смт. Дігтярі,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
ЗЕЛЕНСЬКІЙ Ганні 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. ЗЕЛЕНСЬКІЙ Ганні
Дмитрівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ЗЕЛЕНСЬКІЙ  Ганні  Дмитрівні земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,2500га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:01:001:0550
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Зелена, 24а, с. Сокиринці,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

       Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
ЗИМБАЛЕВСЬКОМУ Миколі  Івановичу,  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. ЗИМБАЛЕВСЬКОМУ
Миколі Івановичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ЗИМБАЛЕВСЬКОМУ  Миколі  Івановичу
земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1273га.,
рілля – 0,1227га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:01:001:0292
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Зарудка, 3, с. Олексинці,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
ІВЧЕНКО  Ганні  Іванівні,  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.  ІВЧЕНКО  Ганні
Іванівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ІВЧЕНКО Ганні Іванівні земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1500га.,
рілля – 0,1000га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:01:001:0553
      Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Харченкова,  36,  с.  Сокиринці,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
КАЛІНІЧЕНКО  Вірі  Петрівні,  КАЛІНІЧЕНКУ  Станіславу  Анатолійовичу,
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.  КАЛІНІЧЕНКО
Вірі  Петрівні,  КАЛІНІЧЕНКУ Станіславу  Анатолійовичу,  розроблену  ФО-П.
ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  гр.  КАЛІНІЧЕНКО  Вірі  Петрівні,
КАЛІНІЧЕНКУ Станіславу Анатолійовичу земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2016га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1394га.,
рілля – 0,0622га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0308
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Миру, 68, с. Карпилівка,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
КОВАЛЕНКУ Володимиру Івановичу, 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.  КОВАЛЕНКУ
Володимиру Івановичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. КОВАЛЕНКУ Володимиру Івановичу земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1621га.,
рілля – 0,0879га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:01:001:0548
      Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Галаганівська,  67,  с.  Сокиринці,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
КОСТЮК  Зої  Вікторівні,  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.  КОСТЮК  Зої
Вікторівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. КОСТЮК Зої  Вікторівні земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0812га.,
рілля – 0,0688га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0587
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Рєпіна, 50, смт. Дігтярі,  Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
ПРИЙМІ Олені Вікторівні, гр. ПРИЙМІ Владиславу, Вікторовичу, 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.  ПРИЙМІ  Олені
Вікторівні,  гр.  ПРИЙМІ  Владиславу,  Вікторовичу,  розроблену  ФО-П.
ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ПРИЙМІ  Олені  Вікторівні,  гр.  ПРИЙМІ
Владиславу, Вікторовичу земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1296га.,
рілля – 0,1204га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:01:001:0655
      Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  30-річчя  Перемоги,  1,  с.  Поділ,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
СОТЧЕНКУ Володимиру Олександровичу,  розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.
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.  СОТЧЕНКУ
Володимиру Олександровичу, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати  у  власність  гр.  СОТЧЕНКУ  Володимиру  Олександровичу
земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0996га.,
рілля – 0,1504га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:01:001:0551
      Земельна  ділянка  знаходиться:  пров.  Перемоги,  9,  с.  Сокиринці,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
ХОМЕНКО  Світлані  Олександрівні,  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. ХОМЕНКО Світлані
Олександрівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність  гр. ХОМЕНКО Світлані Олександрівні земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0963га.,
рілля – 0,0537га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0589
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Польова, 1, смт. Дігтярі,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова десята  сесія восьмого скликання)

 31 серпня 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.
ХРИПКО  Тамарі  Власівні,  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.  ХРИПКО  Тамарі
Власівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ХРИПКО Тамарі Власівні земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1487га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0797га.,
рілля – 0,0690га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0584
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Садова, 54, смт. Дігтярі,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

        Секретар ради                                                                         Ірина МАРТИНЮК
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