
УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про передачу в постійне користування
земельної ділянки ДП «Прилуцьке
лісове господарство»

       Розглянувши клопотання директора ДП «Прилуцьке лісове господарство»
СУРАЙ  В.А.  про  надання  земельної  ділянки  із  кадастровим  номером
№7425155100:04:001:1067, в постійне користування, загальна площа – 1,6546га.
для  використання  за  цільовим  призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового
господарства  і  пов'язаних  з  ним  послуг»,  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.12,57,92,122,123,125,126  Земельного  Кодексу  України,  ст.  55
Закону України «Про землеустрій», селищна рада вирішила:

1. Надати  в  постійне  користування  ДП  «Прилуцьке  лісове  господарство»
земельну  ділянку  комунальної  власності  загальною  площею  1,6546га.,
кадастровий  номер  №7425155100:04:001:1067  для  використання  за  цільовим
призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового  господарства  і  пов'язаних  з  ним
послуг»,  яка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну., Чернігівської обл. 

2.   Право постійного використання земельною ділянкою ДП «Прилуцьке лісове
господарство» виникає з моменту державної реєстрації цього права.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про передачу в постійне користування
земельної ділянки ДП «Прилуцьке
лісове господарство»

       Розглянувши клопотання директора ДП «Прилуцьке лісове господарство»
СУРАЙ  В.А.  про  надання  земельної  ділянки  із  кадастровим  номером
№7425155100:04:001:1089, в постійне користування, загальна площа – 1,8448га.
для  використання  за  цільовим  призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового
господарства  і  пов'язаних  з  ним  послуг»,  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.12,57,92,122,123,125,126  Земельного  Кодексу  України,  ст.  55
Закону України «Про землеустрій», селищна рада вирішила:

1. Надати  в  постійне  користування  ДП  «Прилуцьке  лісове  господарство»
земельну  ділянку  комунальної  власності  загальною  площею  1,8448га.,
кадастровий  номер  №7425155100:04:001:1089  для  використання  за  цільовим
призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового  господарства  і  пов'язаних  з  ним
послуг»,  яка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну., Чернігівської обл. 

2.   Право постійного використання земельною ділянкою ДП «Прилуцьке лісове
господарство» виникає з моменту державної реєстрації цього права.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про передачу в постійне користування
земельної ділянки ДП «Прилуцьке
лісове господарство»

       Розглянувши клопотання директора ДП «Прилуцьке лісове господарство»
СУРАЙ  В.А.  про  надання  земельної  ділянки  із  кадастровим  номером
№7425155100:04:001:1072, в постійне користування, загальна площа – 1,9424га.
для  використання  за  цільовим  призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового
господарства  і  пов'язаних  з  ним  послуг»,  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.12,57,92,122,123,125,126  Земельного  Кодексу  України,  ст.  55
Закону України «Про землеустрій», селищна рада вирішила:

1. Надати  в  постійне  користування  ДП  «Прилуцьке  лісове  господарство»
земельну  ділянку  комунальної  власності  загальною  площею  1,9424га.,
кадастровий  номер  №7425155100:04:001:1072  для  використання  за  цільовим
призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового  господарства  і  пов'язаних  з  ним
послуг»,  яка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну., Чернігівської обл. 

2.   Право постійного використання земельною ділянкою ДП «Прилуцьке лісове
господарство» виникає з моменту державної реєстрації цього права.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про передачу в постійне користування
земельної ділянки ДП «Прилуцьке
лісове господарство»

       Розглянувши клопотання директора ДП «Прилуцьке лісове господарство»
СУРАЙ  В.А.  про  надання  земельної  ділянки  із  кадастровим  номером
№7425185000:03:001:0952, в постійне користування, загальна площа – 8,8111га.
для  використання  за  цільовим  призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового
господарства  і  пов'язаних  з  ним  послуг»,  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.12,57,92,122,123,125,126  Земельного  Кодексу  України,  ст.  55
Закону України «Про землеустрій», селищна рада вирішила:

1. Надати  в  постійне  користування  ДП  «Прилуцьке  лісове  господарство»
земельну  ділянку  комунальної  власності  загальною  площею  8,8111га.,
кадастровий  номер  №7425185000:03:001:0952  для  використання  за  цільовим
призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового  господарства  і  пов'язаних  з  ним
послуг»,  яка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну., Чернігівської обл. 

2.   Право постійного використання земельною ділянкою ДП «Прилуцьке лісове
господарство» виникає з моменту державної реєстрації цього права.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про передачу в постійне користування
земельної ділянки ДП «Прилуцьке
лісове господарство»

       Розглянувши клопотання директора ДП «Прилуцьке лісове господарство»
СУРАЙ  В.А.  про  надання  земельної  ділянки  із  кадастровим  номером
№7425185000:03:001:0950,  в  постійне  користування,  загальна  площа  –
34,2282га.  для  використання  за  цільовим  призначенням  09.01  «Для  ведення
лісового господарства і пов'язаних з ним послуг», 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.12,57,92,122,123,125,126  Земельного  Кодексу  України,  ст.  55
Закону України «Про землеустрій», селищна рада вирішила:

1. Надати  в  постійне  користування  ДП  «Прилуцьке  лісове  господарство»
земельну  ділянку  комунальної  власності  загальною  площею  34,2282га.,
кадастровий  номер  №7425185000:03:001:0950  для  використання  за  цільовим
призначенням  09.01  «Для  ведення  лісового  господарства  і  пов'язаних  з  ним
послуг»,  яка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну., Чернігівської обл. 

2.   Право постійного використання земельною ділянкою ДП «Прилуцьке лісове
господарство» виникає з моменту державної реєстрації цього права.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про  внесення  змін  до  рішення  сесії
Срібнянської селищної ради 

      Розглянувши заяву  гр. ЛІСОВОЇ  Галини Василівни про внесення зміни до
підпункту  25,  пункту  1  рішення  Срібнянської  селищної  ради  позачергової
сьомої сесії восьмого скликання від 11.06.2021 року «Про надання дозволу на
виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності», відповідно до ст.
26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна  рада
вирішила:

1. Внести зміни до підпункту 25, пункту 1 рішення Срібнянської селищної
ради позачергової  сьомої сесії  восьмого скликання від 11.06.2021 року «Про
надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності», а саме: площу земельної ділянки «з 0,10га.»  замінити «на 0,14га.». 

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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про  внесення  змін  до  рішення  сесії
Срібнянської селищної ради 

      Розглянувши заяву  гр. МАРТИЩЕНКО Надії Іванівни про внесення зміни
до рішення Срібнянської селищної ради вісімнадцятої сесії сьомого скликання
від 22.03.2019 року «Про  передачу безоплатно у власність земельної  ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд»,  відповідно до ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна  рада вирішила:

1.   Внести зміни до рішення Срібнянської селищної ради вісімнадцятої сесії
сьомого скликання від 22.03.2019 року «Про  передачу безоплатно у власність 
земельної   ділянки  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку
господарських будівель та споруд», а саме: змінити поштову адресу земельної
ділянки з кадастровим номером 7425155100:01:016:0209, надавши нову адресу:
провулок  Пушкіна,  1,  смт.  Срібне,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області.». 

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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про  внесення  змін  до  рішення  сесії
Срібнянської селищної ради 

        Розглянувши заяву  гр. РОМАНЬКО Любові Григорівни про внесення
зміни  до  рішення  13  сесії  7  скликання  Срібнянської  селищної  ради від  27
вересня 2018р.  «Про передачу безоплатно у власність земельної  ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд», відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  селищна  рада вирішила:

1.     Внести зміни до рішення 13 сесії 7 скликання Срібнянської селищної ради
від 27 вересня 2018р. «Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та  споруд гр.  РОМАНЬКО Любові  Григорівні,  кадастровий номер земельної
ділянки  7425188000:01:001:0503», а саме, замінити поштову адресу земельної
ділянки з вул. О.Вересая, 29, с. Сокиринці, Срібнянського р-ну., Чернігівської
обл. на:  вул.  О.Вересая,  29а.,  с.  Сокиринці,  Прилуцького р-ну.,  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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне
          
 Про розроблення детального плану
території земельних ділянок

       Розглянувши  клопотання  директора   СТОВ  «Батьківщина»  гр.
КОВАЛЬЧУК А.М. «Про надання дозволу на розроблення детального плану
територій земельної ділянки орієнтовною площею 11,0000 га, до складу якої
входять  земельні  ділянки  за:  кадастровим  №  7425155100:01:027:0053,
площею 2,0000 га.; кадастровим  № 7425155100:01:027:0054, площею 2,0000
га.; кадастровим № 7425155100:01:027:0020, площею 0,1044 га.; кадастровим
№  7425155100:01:027:0046,  площею  0,1047  га.;  кадастровим
№  7425155100:01:027:0001,  площею  0,0416  га.;  кадастровим
№  7425155100:01:027:0015,  площею  0,0795  га.;  кадастровим
№  7425155100:01:025:0004,  площею  3,0716  га.;  кадастровим
№   7425155100:01:025:0002,  площею  2,2760  га.;  а  також  вільні  земельні
ділянки  в  зазначеному  масиві,  комунальної  власності  які  не  передані  у
власність чи користування громадянам,  та розташовані  в адміністративних
межах  смт.  Срібне,  для  нового  будівництва  зерносушильного  комплексу
(об’єкту із зберігання та переробки зерна), керуючись ст.26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.ст.17,  21,  ч.1  ст.  26  Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.14 Закону України
«Про основи містобудування» сесія міської ради селищна рада вирішила:

1.   Надати дозвіл  СТОВ «Батьківщина»  на  розроблення детального плану
територій земельної ділянки орієнтовною площею 11,0000 га, до складу якої
входять  земельні  ділянки  за:  кадастровим  №  7425155100:01:027:0053,
площею 2,0000 га.; кадастровим № 7425155100:01:027:0054, площею 2,0000
га.; кадастровим № 7425155100:01:027:0020, площею 0,1044 га.; кадастровим
№  7425155100:01:027:0046,  площею  0,1047  га.;  кадастровим
№  7425155100:01:027:0001,  площею  0,0416  га.;  кадастровим
№  7425155100:01:027:0015,  площею  0,0795  га.;  кадастровим
№  7425155100:01:025:0004,  площею  3,0716  га.;  кадастровим
№   7425155100:01:025:0002,  площею  2,2760  га.;  а  також  вільні  земельні
ділянки  в  зазначеному  масиві,  комунальної  власності  які  не  передані  у
власність чи користування громадянам,  та розташовані  в адміністративних
межах  смт.  Срібне,  для  нового  будівництва  зерносушильного  комплексу
(об’єкту із зберігання та переробки зерна).



2.   Визначити  замовником  замовлення  детального  плану  території  –
Срібнянську селищну  раду Чернігівської області.

3.   Уповноважити  селищного голову Олену ПАНЧЕНКО укласти  угоду
щодо  розроблення  детального  плану  територій  зазначеної   п.1  даного
рішення.

4. СТОВ  «Батьківщина»  згідно  чинного  законодавства  визначити
ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану території
для  укладення  відповідної  угоди,  сприяти  в  організації  проведення
громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5.   Розроблену  і  погоджену  в  установчому  законодавством  порядку
документацію  вказану  в  п.1  даного  рішення  подати  на  затвердження  в
Срібнянську селищну раду.

6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
регулювання  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  природного
середовища та благоустрою території населених пунктів селищної ради.

Селищний голова                                                               Олена  ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту с. Карпилівка
Прилуцького р-ну. Чернігівської області

        Враховуючи  рекомендації  постійної  комісії  з  питань  регулювання
земельних  відносин,  житлово-комунального  господарства  та  охорони
навколишнього  середовища,  керуючись   підпунктом  34.п.1  ст  .26   Закону
України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.ст.10,  173,  174,  175
Земельного Кодексу України, ст.ст. 17, 46 Закону України «Про землеустрій»,
селищна рада вирішила:

1.    Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту с. Карпилівка, Прилуцького р-ну., Чернігівської
області  згідно  розробленої  та  затвердженої  містобудівної  документації
«Генеральний план села Карпилівка, Прилуцького р-ну., Чернігівської області»

2.   Підготовку та затвердження проекту землеустрою провести згідно вимог
чинного законодавства.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту с. Лебединці
Прилуцького р-ну. Чернігівської області

        Враховуючи  рекомендації  постійної  комісії  з  питань  регулювання
земельних  відносин,  житлово-комунального  господарства  та  охорони
навколишнього  середовища,  керуючись   підпунктом  34.п.1  ст  .26   Закону
України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.ст.10,  173,  174,  175
Земельного Кодексу України, ст.ст. 17, 46 Закону України «Про землеустрій»,
селищна рада вирішила:

1.    Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту с. Лебединці, Прилуцького р-ну., Чернігівської
області  згідно  розробленої  та  затвердженої  містобудівної  документації
«Генеральний план села Лебединці, Прилуцького р-ну., Чернігівської області»

2.   Підготовку та затвердження проекту землеустрою провести згідно вимог
чинного законодавства.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне
          
 Про надання дозволу  
 на купівлю земельної ділянки
 гр. ВАЛЕЄВУ Р.В.

Розглянувши  заяву  гр.  ВАЛЕЄВА  Романа  Володимировича   «Про
надання дозволу на купівлю земельної ділянки загальною площею 0,0112 га.
несільськогосподарського  призначення  для  будівництва  та  обслуговування
будівель  торгівлі,  яка  знаходиться  по  вул.  Центральна,  30   смт. Дігтярі,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської  обл.,  керуючись  підпунктом 34 п.1.ст26
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування   в  Україні“,
ст.ст.12,118,127,128  Земельного Кодексу України, п.5 ст. 16 Закону України
“Про Державний земельний кадастр“, селищна рада вирішила:                         

 1.     Надати  гр.  ВАЛЕЄВУ Роману Володимировичу  дозвіл  на  купівлю
земельної  ділянки  загальною площею 0,0112  га.  несільськогосподарського
призначення  для  будівництва  та  обслуговування   будівель  торгівлі,  яка
знаходиться  по  вул.  Центральна,  30   смт. Дігтярі,  Прилуцького  р-ну.,
Чернігівської  обл.,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
7425155400:01:001:0412. 

2.    Гр. ВАЛЕЄВУ Роману Володимировичу  на протязі 10-ти днів  укласти
договір про оплату авансового внеску  із Срібнянською селищною радою в
особі   селищного  голови  Олени  ПАНЧЕНКО   в  розмірі   20  %   від
нормативної вартості земельної ділянки, та провести його виплату.

3.      Після надходження коштів від авансового внеску (20 %  від нормативної
вартості  земельної  ділянки)  Срібнянській  селищній  раді  замовити  в
проектній  організації,  яка  має  відповідну  ліцензію   на  виготовлення
експертно-грошової  оцінки  земельної  ділянки,  площею   0,0112га.  по  вул.
Центральна, 30  смт. Дігтярі, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл.

4.   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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне
          
 Про надання дозволу  
 на купівлю земельної ділянки
 СТОВ «Батьківщина»

Розглянувши заяву директора  СТОВ «Батьківщина» гр. КОВАЛЬЧУК
А.М. «Про надання дозволу на купівлю земельної ділянки загальною площею
3,0716 га. несільськогосподарського призначення для експлуатації основних,
підсобних   і  допоміжних  будівель  та  споруд  підприємств  переробної,
машинобудівної та іншої промисловості,  яка знаходиться по  вул. Миру, 102
смт. Срібне, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл., керуючись  підпунктом
34  п.1.ст26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування   в  Україні“,
ст.ст.12,118,127,128  Земельного Кодексу України, п.5 ст. 16 Закону України
“Про Державний земельний кадастр“, селищна рада вирішила:                         

 1.    Надати  СТОВ  «Батьківщина»  дозвіл  на  купівлю  земельної  ділянки
загальною  площею  3,0716  га.  несільськогосподарського  призначення  для
експлуатації  основних,  підсобних   і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості,  яка
знаходиться по вул. Миру, 102  смт. Срібне, Прилуцького р-ну., Чернігівської
обл., кадастровий номер земельної ділянки 7425155100:01:025:0004. 

2.    Директору СТОВ «Батьківщина» гр. КОВАЛЬЧУК А.М. на протязі 10-ти
днів   укласти  договір  про  оплату  авансового  внеску   із  Срібнянською
селищною радою в особі  селищного голови Олени ПАНЧЕНКО  в розмірі
20 %  від нормативної вартості земельної ділянки, та провести його виплату.

3.      Після надходження коштів від авансового внеску (20 %  від нормативної
вартості  земельної  ділянки)  Срібнянській  селищній  раді  замовити  в
проектній  організації,  яка  має  відповідну  ліцензію   на  виготовлення
експертно-грошової  оцінки земельної  ділянки,  площею  3,0716 га.  по вул.
Миру, 102  смт. Срібне, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл.

4.   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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. КОВАЛЕНКО 

Наталія 
Олександрівна

вул. Південна, 58
м. Бориспіль
Київська обл.

Срібнянська селищна рада
Прилуцький  р-н.
Чернігівська обл.
на земельну ділянку 5,90 в  умовних 
кадастрових  гектарах

2. ЧОРНА Галина 
Василівна

вул. Рокосовського,22/12
м. Чернігів
Чернігівська обл.

Срібнянська селищна рада
Прилуцький  р-н.
Чернігівська обл.
на земельну ділянку 3,10 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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. МАРТИМ ЯНОВА  

Тетяна Миколаївна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Васьківці, вул. 
Незалежності,19

0,25га.-  вул. Незалежності, 19, с. Васьківці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

2. ВОРОНЦОВА
Наталія Іванівна

Чернігівська обл.
м. Прилуки   вул. 
Ярмаркова, 41/1 
кв.85

0,25га.-  с. Васюків, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

3. ЛАВРІНЕНКО Надія 
Йосипівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Харитонівка, 
вул. Шкільна, 53

0,25га.-  вул. Шкільна, 53,  с. Харитонівка, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

4. ТРИФОНЕНКО 
Тетяна Іванівна

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

0,25га.-  вул. Центральна, 74, с. Поділ, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

5. РАДЧЕНКО Віталій 
Олексійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.

0,15га.-  вул. Котляревського, 6, смт. Дігтярі, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



смт. Дігтярі, вул.
Котляревського, 6

6. РАДЧЕНКО 
В’ячеслав  
Олексійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Шкільна, 8

0,15га.-  вул. Шкільна, 8 , смт. Дігтярі, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

7. КАЛЬМУЦЬКИЙ 
Володимир 
Григорович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Іванківці
вул. Пушкіна, 14

0,25га.-  вул. Пушкіна, 14, с. Іванківці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

8. НАЗАРЕНКО Віра 
Володимирівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Поділ, 
вул. Б.Зайця, 2  

0,25га.-  вул. Б.Зайця, 2  с. Поділ 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

9. ФЕСАК  Петро 
Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Харитонівка, вул.
Першотравнева, 11

0,25га.-  вул. Першотравнева, 11, 
с. Харитонівка,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

10. МОТРЕНКО Ганна 
Степанівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Варва
вул. Нова, 3

0,25га.-  вул. Пушкіна, 12, с. Іванківці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

11. КОНОНЕНКО 
Тетяна Петрівна

м. Київ, пров. 
Маяковського, 5,
кв. 411

0,25га.-  вул. Гагаріна, 8, с. Іванківці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

12. МІЩЕНКО Ніна 
Анатоліївна

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

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

13. ЛЕЩЕНКО Тетяна 
Володимирівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Гурбинці, вул. 
Першотравнева, 5 

0,25га.-  вул. Першотравнева, 5
с. Гурбинці,  Прилуцький р-н., Чернігівська 
обл.

14. КОЛОМІЄЦЬ 
Людмила 
Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Іванківці
пров. Гагаріна, 2

0,25га.-  вул. Сковороди, 32, с. Іванківці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

15. ТИМОШЕНКО 
Богдан Анатолійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Удайська, 11

0,15га.-  вул. Удайська, 11 , смт. Дігтярі, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

16. КРОПИВА Анатолій 
Іванович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Лебединці, 
вул. Озеленина, 16

0,25га.-  вул. Озеленина, 16, 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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про дострокове розірвання договору
оренди земельної ділянки

       Розглянувши  клопотання  начальника  ВУН  ЧФ  ПАТ  «Укртелеком»
Гаврилка  Ю.М.  щодо   дострокового  розірвання  договору  оренди  земельної
ділянки б/н від 01.09.2006 року, зареєстрованого Срібнянським відділом ДЗК за
№040685300011  кадастровий  номер  №7425155100:01:020:0028,  площа  –
0,2494га. для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, яка
знаходиться по вул. Миру, 33, смт. Срібне, 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  б/н  від  01.09.2006  року,  зареєстрованого  Срібнянським
відділом ДЗК за №040685300011 кадастровий номер №7425155100:01:020:0028,
площа  –  0,2494га.  для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів  і  споруд
телекомунікацій, яка знаходиться по вул. Миру, 33, смт. Срібне, Прилуцького
р-ну., Чернігівської обл.

2.    Доручити селищному голові ПАНЧЕНКО О.В. укласти додаткову угоду
про  дострокове  розірвання  договору  оренди  земельної  ділянки  б/н  від
01.09.2006 року.

3.    Начальнику ВУН ЧФ ПАТ «Укртелеком» Гаврилку Ю.М. 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.

Селищний голова                                                                  Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про припинення права
постійного користування 
земельною ділянкою
       Розглянувши заяви 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. МОРОЗ Іван Корнійович

вул. Миру, 35, с. Лебединці
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,30 с. Лебединці (за хутором)

2. МОРОЗ Ніна Іванівна
вул. Миру, 35, с. Лебединці
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,30 с. Лебединці, 
вул.Б.Хмельницького

3. ВОРОНЦОВА Наталія Іванівна
вул. Ярмаркова, 41/1 кв.85, м. Прилуки  
Чернігівська обл.

1,10 1,10га.-  с. Васюків,  
Прилуцький р-н. Чернігівська 
обл.

4. ТЯЖКУН Віктор Миколайович
вул. 30-річчя Перемоги, 24, с. Поділ
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,50 с. Поділ (урочище Криночки)

5. КУБРАК Світлана Миколаївна
вул. Гагаріна, 38, с. Поділ
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,50 с. Поділ (урочище Криночки)

6. ЖЕЛІБА Ганна Василівна
вул. Гагаріна, 87, с. Поділ
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,50 с. Поділ (урочище Криночки)

 
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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. СЛИВА Ганна 

Олегівна
Чернігівська обл.
м. Прилуки  вул. 
Ярмаркова, 41/1 
кв.85

1,10га.-  с. Васюків, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

2. ЛАВРІНЕНКО 
Надія Йосипівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Харитонівка, вул. 
Шкільна, 53

0,50га.-  вул. Шкільна, 53,  с. 
Харитонівка, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

3. ТРИФОНЕНКО 
Тетяна Іванівна

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

0,18га.-  вул. Центральна, 74, с. Поділ, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

4. ГОЛОСКОК 
Олександра 
Василівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Лебединці,
 вул. Миру, 6

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



5. СТЕПАНЕНКО 
Олександр 
Петрович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Лебединці,вул.
Б.Хмельницького, 42

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

6. ТЕЛУХ Надія 
Олексіївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Срібне
вул. Гагаріна, 35

0,53га.-  вул. Зарудка, 6, с.Олексинці, 
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

7. КАЛЬМУЦЬКИЙ 
Володимир 
Григорович

Чернігівська обл.
Срібнянський р-н.
с. Іванківці
вул. Пушкіна, 14

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

8. ШКІДІНА 
Володимир 
Петрович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 смт. Срібне, вул. 
Саполовича,  2/22

0,27га.-  пров. Шевченка, с. Олексинці ,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

9. ПАРХОМЕНКО 
Володимир 
Сергійович

Дніпропетровська обл.
м. Кривий ріг,

вул. Мелешкіна, 40/224

1,50га.-  с. Поділ (урочище Криночки),  
Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

10. ФОМЕНКО Олег 
Ігорович

м. Київ
Голосіївський р-н.

вул. Заболотного 
Академіка, 114, кв.19

0,22га.-  вул. Миру, 21,  с. Артеменків,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

11. МІЩЕНКО Ніна 
Анатоліївна

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

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

12 БАБЕНКО
 Любов 
Анатоліївна 

с. Митченки,
 вул. Лугова,37

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

13 БЕРБУШЕНКО 
Анатолій Якович

м. Прилуки 
провулок. 
Котляревського,7 

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

14 БІЛОКУР 
Микола 
Степанович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне
вул. Гагаріна,43

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

15 ВІННИЦЬКА  
Марина Дмитрівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.,
с. Калюжинці 
вул. Шевченка,30

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

16 ГАЛЕТА 
Максим 
Олексійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Калюжинці 
вул. Молодіжна,4

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

17. ГОЛОВКА
 Ганна Яковлівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Гурбинці, вул. 
Червоноармійська,12

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

18. ГУЗЬ
 Володимир 

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.

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



Володимирович смт. Срібне, 
вул. Миру,62 кв.4

19. ДЕРКАЧ 
Володимир 
Павлович

м. Чернігів вул. 
О.Кошового,35 кв.38

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

20. ДМИТРЮК 
Вячеслав 
Григорович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Сокиринці,
 вул. Лісова,17

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

21. ДОВБНЯ 
Ганна Миколаївна

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

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

22. ДОВГАНИЧ 
Олександра 
Василівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Сокиринці, вул.
30-річчя Перемоги,3

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

23. ДОРОШЕВ 
Олександр 
Анатолійович 

м. Прилуки, пров. 
Волошинівський,14

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

24. ЖЕВАЖЕНКО 
Олексій 
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Красляни,
 вул. Хоменська,16

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

25. ЖУК
 Володимир 
Володимирович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне
вул. Довга,67

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

26.  КВАЧ 
 Анатолій Іанович

м. Прилуки, вул. 
Костянтинівська,199
-Г, кв.26

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

27. КИСЛЯК
 Віра Луківна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Побочіївка, вул.. 
Б.Хмельницького,13

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

28. КОВАЛЕНКО 
Володимир 
Петрович

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

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

29. КОВАЛЕНКО 
Надія Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Сокиринці, вул. 
Лісова,12

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



30. КОЛІСНІЧЕНКО 
Олександр 
Олексійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне, вул. 
Саполовича, 2кв.13

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

31. КОМЛИК 
Володимир 
Іванович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі,
вул. Берегова,59

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

32. КОМЛИК
Вячеслав 
Володимирович

м. Чернігів , вул. 
Незалежності, 56
кв.54

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

33. КРАВЧЕНКО Яна 
Миколаївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Лебединці, вул.
Б.Хмельницького,31

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

34. КРАСОВА
 Тетяна Миколаївна

м. Чернігів,
вул. Гетьмана 
Сагайдачного,16

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

35. КРИСЬКО 
Володимир 
Анатолійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне, 
пров. Пушкіна,5 

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

36. КУЗЬМЕНКО 
Віктор Михайлович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Гриціївка, 
вул. І.Франка,20

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

37. КУКУРУЗАК 
Ольга Василівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Савинці вул. 
Кооперативна,24

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

38. ЛЕВУН Сергій 
Сергійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
вул. Злагоди,25 кв.4
смт. Варва 

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

39. ЛЯШКО Наталія 
Володимирівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне вул. 
Миру,51 кв.12

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

40. МАЗКОВА Любов 
Валеріївна

вул. Мічуріна,9
м. Бобровиця

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

41. МАЗКОВИЙ Олесь
Валерійович

вул. Покровська,23
м. Бобровиця

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

42. МИХАЙЛЮК 
Віктор  
Павлович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне,
 вул. Ювілейна,4 

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

43. НИКОНЕНКО 
Аліна Віталіївна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне, 
вул. Садова,2

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

44. ПИЛИПЧЕНКО 
Анна Сергіївна

м. Київ вул. 
Милославська,16 
кв.319

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



45. РАТУШНИЙ Олег 
Анатолійович

м. Київ 
вул. Мате Залки,10 
кв.53

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

46. РЯБОКОНЬ Тетяна
Миколаївна

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

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

47. СКАЛИГА 
Володимир 
Іванович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне,
 вул. Перемоги,7 

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

48. СМОРОДІНОВ 
Віктор Іванович

м. Прилуки 
2 пров. Заїздський,13

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

49. СУХОЛОВСЬКА 
Тетяна Панасівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Довгалівка 

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

50. ТИМОШЕНКО 
Наталія Вікторівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне, вул. 
Миру,61а,кв.1

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

51. ТКАЧЕНКО 
 Юлія 
Володимирівна

м. Прилуки,  вул. 
Пушкіна,76кв.49

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

52. ФІЛАТ Олена 
Олександрівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне, 
вул. Гагаріна,24

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

53. ХОМЕНКО
Наталія 
Анатоліївна

м. Ромни, пров. 2 
Маркевича,16

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

54. ЧЕРЕВКО
 Алла 
Олександрівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне вул. 
Миру,42 кв.15

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

55. ЧЕРНІЧЕНКО 
Станіслав 
Володимирович

м. Прилуки 
вул. Чернігівська,16

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

56. ЧУРІЛОВ
 Артем 
Миколайович

м. Полтава, 
пр.-т, 
Першотравневий,29

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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 КИРИЧЕНКО 

Олександра 
Федорівна

Чернігівська обл.
с. Артеменків 
вул. Сонячна, 8

0,12га. -  вул. Сонячна, 8, с .Артеменків,  
Прилуцький  р-н. Чернігівська обл.

2. СТЕПАНЕНКО 
Оксана Анатоліївна

Чернігівська обл.
с. Лебединці,  вул. 
Б.Хмельницького, 58

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

3. ВАКУЛЕНКО 
Світлана 
Анатоліївна

Чернігівська обл.
смт. Срібне 
вул. Незалежності, 
6/9

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

4. МАРУЩАК Лідія 
Михайлівна

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

0,12га.- вул. Набережна, 15а,  с. Гурбинці,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

5. МАРЧЕНКО Петро 
Павлович

Чернігівська обл.
с. Лебединці, 
вул. Миру, 18в

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

6. НАЗАРЕНКО Віра 
Володимирівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Поділ, 
вул. Б.Зайця, 2  

0,12га.-  вул. Б.Зайця, 2  с. Поділ 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



7. СТЕПАНЕНКО 
Анеліна Петрівна

Чернігівська обл.
с. Лебединці,  вул. 
Б.Хмельницького, 58

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

8. СКОРИНА 
Людмила 
Петрівна

Чернігівська обл.
с. Лебединці,  вул. 
Б.Хмельницького, 59

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

9. ПІШТА Михайло 
Васильович

Чернігівська обл.
с. Лебединці,  вул. 
Б.Хмельницького, 56

0,12га. -  вул. Б.Хмельницького,  
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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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  підсобного
господарства»  на  «для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд» площею 0,5074га. для гр. ВЕРБНЯКУ Миколі
Олексійовичу,  розроблену ФО-П. ДАНИЛЕНКО В.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  підсобного
господарства»  на  «для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд»  площею 0,5074га.  гр.  ВЕРБНЯКУ Миколі
Олексійовичу, розроблену ФО-П. ДАНИЛЕНКО В.В.

2.   Змінити    цільове  призначення  з  «для  ведення  особистого  підсобного
господарства»  на  «для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд» площею 0,5074га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:01:001:0309
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Космонавтів,  4,  с.  Калюжинці,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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 0,2500га. для гр. ГУЛАКУ Анатолію
Олександровичу,  розроблену  ФО-П.  ВОЛОШИН В.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  зі
зміною  цільового  призначення  з  «для  ведення  особистого  селянського
господарства»  на  «для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд» площею 0,2500га. для гр. ГУЛАКУ Анатолію
Олександровичу, розроблену ФО-П. ВОЛОШИН В.І.

2.    Змінити    цільове  призначення  з  «для  ведення  особистого  селянського
господарства»  на  «для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд» площею 0,2500га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0241
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Доцента  Ткача,  30,  с.  Карпилівка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про передачу в постійне користування
земельної ділянки Срібнянському
територіальному центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)

       Розглянувши клопотання директора Срібнянського територіального центру
соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  про  надання
земельної  ділянки  із  кадастровим  номером  №7425155100:01:020:0049,  в
постійне  користування,  загальна  площа  –  0,2308га.  для  використання  за
цільовим  призначенням  03.01  «Для  будівництва  та  обслуговування  будівель
органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування»,  яка  знаходиться  за
адресою : вул. Незалежності, 10, смт. Срібне, Прилуцького р-ну., Чернігівської
обл.,  керуючись  підпунктом  34,  п.1  ст.26  Закону  України   “Про  місцеве
самоврядування в Україні “, ст.ст.12,57,92,122,123,125,126 Земельного Кодексу
України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», селищна рада вирішила:

1. Надати в постійне користування Срібнянському територіальному центру
соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  земельну  ділянку
комунальної  власності  загальною  площею  0,2308га.,  кадастровий  номер
№7425155100:01:020:0049 для використання за  цільовим призначенням 03.01
«Для  будівництва  та  обслуговування  будівель  органів  державної  влади  та
місцевого самоврядування», яка знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 10,
смт. Срібне, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл. 

2.    Право  постійного  використання  земельною  ділянкою  Срібнянському
територіальному  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) виникає з моменту державної реєстрації цього права.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.
АНДРІЙЧЕНКУ Григорію 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.  АНДРІЙЧЕНКУ
Григорію Олександровичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  АНДРІЙЧЕНКУ  Григорію  Олександровичу
земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,2038га.,
рілля – 0,0462га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:01:001:0293
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Кленова, 3, с. Олексинці,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для індивідуального
садівництва

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею  0,0812га.  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.
АРТЕМЕНКО  Ользі  Володимирівні,  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  0,0812га.  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.
АРТЕМЕНКО Ользі Володимирівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність  гр. АРТЕМЕНКО Ользі Володимирівні земельну
ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,0812га., в тому числі: (рілля –
0,0812га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:01:001:0658
Земельна ділянка знаходиться: вул. 30-річчя Перемоги, с. Поділ,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для індивідуального
садівництва

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею  0,0812га.  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.
АРТЕМЕНКУ Володимиру Григоровичу, 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  0,0812га.  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.
АРТЕМЕНКУ Володимиру Григоровичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр. АРТЕМЕНКУ  Володимиру  Григоровичу
земельну ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,0812га., в тому числі: (рілля –
0,0812га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:01:001:0657
Земельна ділянка знаходиться: вул. 30-річчя Перемоги, с. Поділ,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.
ВАКУЛЕНКУ  Василю  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.
ВАКУЛЕНКУ Василю Миколайовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ВАКУЛЕНКУ Василю Миколайовичу земельну
ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,1200га., в тому числі: (рілля –
0,1200га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:02:001:0132
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Б.Хмельницького,  с.  Карпилівка,
Срібнянського р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.
ГАЙДУКУ  Миколі  Григоровичу,  гр.  ГАЙДУК  Любові  Володимирівні,
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.  ГАЙДУКУ Миколі
Григоровичу,  гр.  ГАЙДУК  Любові  Володимирівні,  розроблену  ФО-П.
ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ГАЙДУКУ Миколі Григоровичу, гр. ГАЙДУК
Любові Володимирівні 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: 7425155100:01:026:0077
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Миру,59, смт. Срібне,  Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8221га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
АЛЄКСЄЄНКУ  Миколі  Михайловичу  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,8221га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  АЛЄКСЄЄНКУ Миколі Михайловичу ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр.  АЛЄКСЄЄНКУ Миколі Михайловичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8221га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8221га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:03:001:0979
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  АНДРІЙЧЕНКУ Григорію  Олександровичу,  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. АНДРІЙЧЕНКУ  Григорію Олександровичу,  розроблену ФО-
П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  АНДРІЙЧЕНКУ  Григорію  Олександровичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5000га., в тому
числі: ( ріллі- 1,5000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182000:02:001:1227
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,8676га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  АРТЮХУ  Валерію  Григоровичу,  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 1,8676га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. АРТЮХУ Валерію Григоровичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у   власність   гр.  АРТЮХУ  Валерію  Григоровичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8676га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8676га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0974
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,4974га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  БЕНЮШУ  Станіславу  Борисовичу,  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 1,4974га .у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. БЕНЮШУ Станіславу Борисовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  БЕНЮШУ  Станіславу  Борисовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,4974га., в тому
числі: (ріллі- 1,4974га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182000:02:001:1228
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,2715га  . у власність ведення  особистого селянського господарства
гр.  БІЛЕНКУ  Миколі  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.  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 1,2715га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. БІЛЕНКУ Миколі Васильовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. БІЛЕНКУ Миколі Васильовичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,2715га., в тому
числі: (ріллі- 1,2715га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1185
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  БОДЬКО  Ользі  Євгенівні,  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. БОДЬКО Ользі Євгенівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. БОДЬКО Ользі Євгенівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( рілля - 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1238
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки
площею  1,2715га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  БРОШНЯК  Надії  Антонівні,  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 1,2715га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. БРОШНЯК Надії Антонівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  БРОШНЯК Надії  Антонівні  земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,2715га., в тому
числі: (ріллі- 1,2715га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1186
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,1730га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ГАВРИШУ Віталію 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  1,1730га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства гр. СІРИК Альоні Анатоліївні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. СІРИК Альоні Анатоліївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,1730га., в тому
числі: ( ріллі - 1,1730га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425189000:03:001:0432
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,6392га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ГАРАХУ Миколі 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 1,6392га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ГАРАХУ Миколі Івановичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ГАРАХУ Миколі Івановичу земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,6392га., в тому
числі: (ріллі - 1,6392га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0935
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                    (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8221га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ГАРБАР Аліні  Володимирівні,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,8221га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ГАРБАР Аліні Володимирівні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ГАРБАР Аліні Володимирівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8221га., в тому
числі: (сіножаті- 1,8221га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:03:001:0977
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. ГУЗЮ Анатолію Вікторовичу, 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. ГУЗЮ Анатолію Вікторовичу,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ГУЗЮ Анатолію Вікторовичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями
і дворами- 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0982
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,8676га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ГУЗЬ  Юлії  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 1,8676га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ГУЗЬ Юлії Віталіївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ГУЗЬ Юлії Віталіївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8676га., в тому
числі: (сіножаті- 1,8676га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0976
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9000га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ДЕЙКУН  Тетяні  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.  55  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 1,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ДЕЙКУН Тетяні Миколаївні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ДЕЙКУН Тетяні  Миколаївні  земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9000га., в тому
числі: (сіножаті- 1,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1290
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ЖЕЛІБІ  Ігору  Олександровичу,  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. ЖЕЛІБІ Ігору Олександровичу,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ЖЕЛІБІ Ігору Олександровичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( сіножаті - 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:03:001:0975
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8221га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ЖУК  Аліні  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.  55  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 1,8221га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЖУК Аліні Миколаївні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЖУК Аліні Миколаївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8221га., в тому
числі: (сіножаті- 1,8221га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:03:001:0978
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. ЗАЛІЗКО Світлані 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.  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. ЗАЛІЗКО Світлані Юріївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЗАЛІЗКО Світлані Юріївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (сіножаті- 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1289
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ІВЧЕНКО   Світлані  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. ІВЧЕНКО  Світлані  Вікторівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ІВЧЕНКО Світлані Вікторівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями
і дворами- 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0983
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7792га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ІЛЛЯШЕНКО   Юлії  Валеріївні,  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  1,7792га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ІЛЛЯШЕНКО  Юлії  Валеріївні  у,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність  гр. ІЛЛЯШЕНКО Юлії Валеріївні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7792га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,7792га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1292
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8477га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ІСТОМІНІЙ  Вікторії  Сергіївні,  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  1,8477га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ІСТОМІНІЙ  Вікторії  Сергіївні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ІСТОМІНІЙ Вікторії Сергіївні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8477га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8477га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0930
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8676га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КАРАЩУКУ   Павлу  Петровичу,  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 1,8676га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КАРАЩУКУ  Павлу Петровичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С

2. Передати у власність гр. КАРАЩУКУ  Павлу Петровичу  земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8678га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8676га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0978
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                    (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9166га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
КИРИЧЕНКО  Віталію  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,9166га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КИРИЧЕНКО Віталію Васильовичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КИРИЧЕНКО  Віталію  Васильовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9166га., в тому
числі: (сіножаті- 1,9166га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1300
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,5100га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
КИСЛЯКУ  Віктору  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.  55  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 1,5100га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КИСЛЯКУ Віктору Володимировичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КИСЛЯКУ Віктору  Володимировичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,5100га., в тому
числі: (сіножаті- 1,5100га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:1024
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9000га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
КОВАЛЬ  Інні  Олексіївні,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КОВАЛЬ Інні Олексіївні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. КОВАЛЬ Інні Олексіївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9000га., в тому
числі: (сіножаті- 1,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1287
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею   1,2846га.  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  КОЧЕРЗІ   Василю   Михайловичу,  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  1,2846га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  КОЧЕРЗІ   Василю  Михайловичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  КОЧЕРЗІ   Василю  Михайловичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,2846га., в тому
числі: (пасовища-1,2846га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1294
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7792га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КУЛИКУ  Віталію  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  1,7792га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  КУЛИКУ  Віталію  Олексійовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  КУЛИКУ  Віталію  Олексійовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7792га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,7792га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1290
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
 (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки
площею  0,9253га.  у  власність)  для  ведення  особистого  селянського
господарства гр.ЛАВРІНЕНКУ  Миколі  Даниловичу,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки
площею 0,9253га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЛАВРІНЕНКУ Миколі Даниловичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр  ЛАВРІНЕНКУ  Миколі  Даниловичу  земельну
ділянку для:
-   ведення  особистого селянського господарства,  площею –– 0,9253га., в тому
числі: ( ріллі- 0,9253га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:0685
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                    (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8269га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ЛАВРІНЕНКО  Тетяні  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.  55  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 1,8269га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЛАВРІНЕНКО Тетяні Олександрівні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЛАВРІНЕНКО  Тетяні  Олександрівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8269га., в тому
числі: (сіножаті- 1,8269га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1282
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                    (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9046га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ЛАПТИРЕНКУ  Вадиму  Олеговичу,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,9046га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЛАПТИРЕНКУ Вадиму Олеговичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЛАПТИРЕНКУ  Вадиму  Олеговичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9046га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,9046га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1285
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ЛІСОВОМУ  Роману  Валерійовичу,  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.  ЛІСОВОМУ  Роману  Валерійовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЛІСОВОМУ  Роману  Валерійовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями
і дворами- 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0981
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7792га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  МАНУЇЛОВУ  Миколі  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  1,7792га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  МАНУЇЛОВУ  Миколі  Олексійовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр  МАНУЇЛОВУ  Миколі  Олексійовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7792га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,7792га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1291
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  МУРАВЕЙНИКУ Віталію 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. МУРАВЕЙНИКУ Віталію Володимировичу,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  МУРАВЕЙНИКУ  Віталію  Володимировичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( сіножаті- 2,0000 га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1288
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9000га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
МУСІЄНКО Оксані 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.  55  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 1,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  МУСІЄНКО Оксані Вікторівні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. МУСІЄНКО Оксані Вікторівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9000га., в тому
числі: (сіножаті- 1,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1293
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  НАУМЕНКО  Валерії  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. НАУМЕНКО Валерії Вікторівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. НАУМЕНКО Валерії Вікторівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( ріллі - 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:03:001:0976
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9000га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
НЕЖИБОРЦЮ  Сергію  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.  55  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 1,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  НЕЖИБОРЦЮ Сергію Володимировичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. НЕЖИБОРЦЮ Сергію Володимировичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9000га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1286
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9000га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ОВДІЄНКУ  Максиму  Геннадійовичу,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ОВДІЄНКУ Максиму Геннадійовичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ОВДІЄНКУ  Максиму  Геннадійовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9000га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1289
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8269га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ОМЕЛЬЯНЕНКУ  Павлу  Павловичу,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,8269га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ОМЕЛЬЯНЕНКУ Павлу Павловичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ОМЕЛЬЯНЕНКУ  Павлу  Павловичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8269га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8269га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1281
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8477га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ПАЄТІ  Світлан  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  1,8477га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  ПАЄТІ Світлані  Миколаївні,   розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр.  ПАЄТІ  Світлані  Миколаївні  земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8477га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8477га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0929
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9000га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ПИРЕНЬ  Інні  Ярославівні,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ПИРЕНЬ Інні Ярославівні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ПИРЕНЬ Інні Ярославівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9000га., в тому
числі: (сіножаті- 1,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1292
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,9562га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ПОГИБКО  Вікторії  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 1,9562га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ПОГИБКО Вікторії Миколаївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ПОГИБКО Вікторії Миколаївні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9562га., в тому
числі: (ріллі - 1,9562га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:03:001:0191
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,7011га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  РЕДЧИЦЬ  Аллі  Олегівні,  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 1,7011га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. РЕДЧИЦЬ Аллі Олегівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. РЕДЧИЦЬ Аллі Олегівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7011га., в тому
числі: ( ріллі- 1,7011га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182000:02:001:1230
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,8678га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  САВОНУ   Юрію  Анатолійовичу,  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 1,8678га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. САВОНУ  Юрію Анатолійовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  САВОНУ   Юрію  Анатолійовичу   земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8678га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8678га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0977
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8223га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
СІВРЮКУ Павлу Вікторовичу 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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,8223га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  СІВРЮКУ Павлу Вікторовичу ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. СІВРЮКУ Павлу Вікторовичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8223га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8223га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:03:001:0980
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
 (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,7967га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
СІВРЮК  Ользі  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.  55  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 1,7967га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. СІВРЮК Ользі Миколаївні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. СІВРЮК Ользі Миколаївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,7967га., в тому
числі: ( пасовища- 1,7967га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1298
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  СІРИК Альоні 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.  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. СІРИК Альоні Анатоліївні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. СІРИК Альоні Анатоліївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( сіножаті - 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:03:001:0974
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,700га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  СОЛОГУБУ  Івану  Федоровичу,  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 1,700га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. СОЛОГУБУ Івану Федоровичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. СОЛОГУБУ Івану Федоровичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,700га., в тому
числі: (ріллі - 1,700га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:02:001:1477
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  СОТНИКУ  Андрію  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.  СОТНИКУ  Андрію  Миколайовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  СОТНИКУ  Андрію  Миколайовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( ріллі - 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:02:001:0014
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9000га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ТАРАСЕНКУ  Максиму  Олександровичу,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ТАРАСЕНКУ Максиму Олександровичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ТАРАСЕНКУ Максиму Олександровичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9000га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1288
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,7967га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ТАТАРЧЕНКУ  Сергію  Григоровичу,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,7967га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ТАТАРЧЕНКУ Сергію Григоровичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ТАТАРЧЕНКУ  Сергію  Григоровичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,7967га., в тому
числі: ( пасовища- 1,7967га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1295
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9000га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ТОПЧІЙ 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.  55  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 1,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ТОПЧІЙ Віктору Миколайовичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ТОПЧІЙ Віктору Миколайовичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9000га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1291
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,7969га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
УДОВЕНКУ Віктору Ігоровичу, 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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,7969га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  УДОВЕНКУ Віктору Ігоровичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. УДОВЕНКУ Віктору Ігоровичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,7969га., в тому
числі: ( пасовища- 1,7969га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1294
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,7967га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
УДОВЕНКО  Олені  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.  55  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 1,7967га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  УДОВЕНКО  Олені  Василівні розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. УДОВЕНКО  Олені  Василівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,7967га., в тому
числі: ( пасовища- 1,7967га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1297
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,9165га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
УДОВЕНКУ Ігорю Вікторовичу, 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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,9165га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. УДОВЕНКУ Ігорю Вікторовичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. УДОВЕНКУ Ігорю Вікторовичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,9165га., в тому
числі: (сіножаті- 1,9165га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1299
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7792га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ХОМЕНКО  Любові  Володимирівні,  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  1,7792га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ХОМЕНКО  Любові  Володимирівні  у,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ХОМЕНКО  Любові  Володимирівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7792га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,7792га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1293
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
 (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,7967га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ЧАЙКОВСЬКОМУ  Віталію  Олександровичу,  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,7967га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЧАЙКОВСЬКОМУ Віталію Олександровичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.
2. Передати  у  власність  гр.  ЧАЙКОВСЬКОМУ  Віталію  Олександровичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,7967га., в тому
числі: (пасовища- 1,7967га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1296
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8676га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ЯКСОНУ  Сергію  Олександровичу,  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 1,8676га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр., ЯКСОНУ Сергію Олександровичу розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЯКСОНУ  Сергію  Олександровичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8676га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8676га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0975
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7324га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЯРОШИКУ Володимиру 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  1,7324га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства гр. ЯРОШИКУ Володимиру Миколайовичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЯРОШИКУ Володимиру Миколайовичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7324га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,7324га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0941
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8147га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. БАКУН  Наталії  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  1,8147га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. БАКУН  Наталії  Миколаївні  ,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. БАКУН  Наталії  Миколаївні  земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8147га., в тому
числі: (багаторічні насадження-1,8147га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0940
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7010га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  БАРИШПОЛЬЦЮ  Сергію  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  1,7010га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.   БАРИШПОЛЬЦЮ  Сергію Івановичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  БАРИШПОЛЬЦЮ  Сергію  Івановичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7010га., в тому
числі: (сіножаті -1,7010га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0924
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9112га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  БІЛОДІД  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.  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  1,9112га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. БІЛОДІД Ользі Іванівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність  гр. БІЛОДІД Ользі Іванівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9112га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,9112га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425189000:03:001:0984
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9869га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  БІЛОУСУ  Сергію  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.  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  1,9869га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства    гр.  БІЛОУСУ   Сергію  Васильовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  БІЛОУСУ   Сергію   Васильовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9869га., в тому
числі: ( багаторічні насадження – 1,9869га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182000:02:001:1472
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,1370га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. БУР’ЯНУ Миколі 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  1,1370га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  БУР’ЯНУ Миколі  Івановичу,   розроблену  ФО-П.  КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  БУР’ЯНУ Миколі  Івановичу  земельну  ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,1370га., в тому
числі: ( сіножаті - 1,1370га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0888
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9563га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  БУР’ЯНУ  Миколі  Олександровичу,  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  1,9563га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  БУР’ЯНУ  Миколі  Олександровичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  БУР’ЯНУ  Миколі  Олександровичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9563га., в тому
числі: ( ріллі - 1,9563га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:03:001:0192
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                    (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8269га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ГАРБАРУ  Роману  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.  55  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 1,8269га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ГАРБАРУ Роману Володимировичу ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ГАРБАРУ  Роману  Володимировичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8269га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8269га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1278
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ГОСТРЕНКО Надії Антонівні, 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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр. ГОСТРЕНКО  Надії  Антонівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність  гр. ГОСТРЕНКО Надії Антонівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,4220га та  пасовища -0,4643га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1258
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5981га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ГРАБОВІЙ  Наталії  Павлівні, 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  1,5981га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ГРАБОВІЙ  Наталії  Павлівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ГРАБОВІЙ  Наталії  Павлівні  земельну  ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5981га., в тому
числі: ( пасовища – 1,5981га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1247
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7010га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ГРИНЕВИЧУ Олександру  Петровичу,  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  1,7010га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.   ГРИНЕВИЧУ Олександру Петровичу,   розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ГРИНЕВИЧУ Олександру  Петровичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7010га., в тому
числі: (сіножаті -1,7010га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0923
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 2,0000 у власність  для  ведення  особистого селянського господарства
гр.  ГУЖВЕНКО  Тетяні  Валеріївні   ,  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.  ГУЖВЕНКО  Тетяні  Валеріївні   ,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність   гр. ГУЖВЕНКО Тетяні Валеріївні  земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (багаторічні насадження-2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0939
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. ГУЗЕНКУ Володимиру Сергійовичу  ,  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.  ГУЗЕНКУ Володимиру Сергійовичу  ,   розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр.  ГУЗЕНКУ Володимиру Сергійовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (ріллі -2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0979
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8269га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ГУЗЮ  Віталію   Юрійовичу  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,8269га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ГУЗЮ Віталію  Юрійовичу ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ГУЗЮ Віталію  Юрійовичу земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8269га., в тому
числі: ( сіножаті- 1,8269га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1280
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ГУЗЮ  Віктору  Анатолійовичу,  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. ГУЗЮ Віктору Анатолійовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ГУЗЮ Віктору Анатолійовичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (ріллі- 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1189
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8481га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ГУЗЬ  Світлані  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.  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  1,8481га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ГУЗЬ Світлані Юріївні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ГУЗЬ Світлані Юріївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8481га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8481га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0934
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. ГУЗЮ Вадиму Анатолійовичу, 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  площею 2,0000га. у власність  гр. ГУЗЮ Вадиму Анатолійовичу,
розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність  гр . ГУЗЮ Вадиму Анатолійовичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000 га., в тому
числі: (ріллі- 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1188
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,5200га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ДЕМЧЕНКУ Володимиру Степановичу, 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 0,5200га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ДЕМЧЕНКУ Володимиру Степановичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ДЕМЧЕНКУ  Володимиру  Степановичу
земельну ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,5200га., в тому
числі: (рілля - 0,5200га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0591
Земельна ділянка знаходиться: вул. Польова, 9а, смт. Дігтярі,  Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ДІДЕНКО  Анастасії  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.  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. ДІДЕНКО Анастасії Анатоліївні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ДІДЕНКО Анастасії Анатоліївні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( ріллі  - 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:05:001:0830
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8477га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ДОБРОГОРСЬКОМУ  Івану Петровичу, 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  1,8477га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ДОБРОГОРСЬКОМУ  Івану Петровичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ДОБРОГОРСЬКОМУ  Івану Петровичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8477га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8477га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0933
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,3430га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ДОНЧЕНКУ Михайлу 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.  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  1,3430га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ДОНЧЕНКУ Михайлу Васильовичу   ,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ДОНЧЕНКУ  Михайлу  Васильовичу   земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,3430га., в тому
числі: (пасовища-1,3430га га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425189000:03:001:0981
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею   1,2847га.  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  ДРИГ Тетяні  Сергіївні,  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  1,2847га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ДРИГ Тетяні Сергіївні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ДРИГ Тетяні Сергіївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,2847га., в тому
числі: (пасовища-1,2847га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1295
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9347га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЄВКУ  Богдану  Богдановичу, 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  1,9347га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр. ЄВКУ  Богдану  Богдановичу,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ЄВКУ  Богдану  Богдановичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9347га., в тому
числі: (пасовища -1,9347га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1263
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9351га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЄВКО  Віталії  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.  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  1,9351га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ЄВКО Віталії Юріївні  ,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність  гр. ЄВКО Віталії Юріївні  земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9351га., в тому
числі: (пасовища -1,9351га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1266
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5617га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЖИЖЦІ  Олександру  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.  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  1,5617га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ЖИЖЦІ  Олександру  Васильовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЖИЖЦІ  Олександру  Васильовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5617га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,5617га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1262
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,2700га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЗЕЛЕНСЬКІЙ  Ганні  Дмитрівні,  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 0,2700га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЗЕЛЕНСЬКІЙ Ганні Дмитрівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ЗЕЛЕНСЬКІЙ  Ганні  Дмитрівні земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,2700га., в тому
числі: (рілля - 0,2700га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:01:001:0552
Земельна ділянка знаходиться: вул. Зелена, 24а, с. Сокиринці,  Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9867га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КАРМАНУ  Олександру  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  1,9867га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. КАРМАНУ Олександру Миколайовичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. КАРМАНУ  Олександру Миколайовичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9867га., в тому
числі: ( багаторічні насадження – 1,9867га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182000:02:001:1469
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,1253га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КАРПЕНКО Ніні 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  1,1253га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  КАРПЕНКО Ніні Михайлівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність  гр.  КАРПЕНКО Ніні Михайлівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,1253га., в тому
числі: ( ріллі - 1,1253га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:05:001:0511
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5981га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КИРИЧЕНКО  Валентині  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  1,5981га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  КИРИЧЕНКО  Валентині  Михайлівні,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КИРИЧЕНКО  Валентині  Михайлівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5981га., в тому
числі: ( пасовища – 1,5981га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1246
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КЛИМЕНКУ  Івану  Михайловичу,  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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  КЛИМЕНКУ  Івану  Михайловичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КЛИМЕНКУ  Івану  Михайловичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1249
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КЛИМЕНКУ  Сергію  Петровичу,  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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  КЛИМЕНКУ  Сергію  Петровичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КЛИМЕНКУ   Сергію   Петровичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1253
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8477га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КОВАЛЕНКУ  Ігору  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  1,8477га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  КОВАЛЕНКУ  Ігору  Миколайовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КОВАЛЕНКУ  Ігору  Миколайовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8477га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8477га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0931
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9347га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КОВАЛЕНКУ Миколі 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  1,9347га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. КОВАЛЕНКУ Миколі Володимировичу  ,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. КОВАЛЕНКУ Миколі Володимировичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9347га., в тому
числі: (пасовища -1,9347га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1267
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КОВГАН  Аллі  Сергіївні,  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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. КОВГАН Аллі Сергіївні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. КОВГАН Аллі Сергіївні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1251
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,4000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КОМОНІ  Андрію  Йосиповичу,  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 0,4000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КОМОНІ Андрію Йосиповичу, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати у власність гр. КОМОНІ Андрію Йосиповичу земельну ділянку
для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,4000га., в тому
числі: (рілля - 0,4000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:04:001:0211
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Б.Хмельницького,  73,  с.  Побочіївка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5617га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КОСЕНКУ Леоніду  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  1,5617га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр  КОСЕНКУ  Леоніду  Володимировичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КОСЕНКУ Леоніду Володимировичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5617га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,5617га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1261
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КОСЕНКО  Юлії  Тарасівни, 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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  КОСЕНКО Юлії  Тарасівни,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. КОСЕНКО Юлії Тарасівни земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1256
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КУЧЕРІ   Анатолію   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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. КУЧЕРІ  Анатолію  Івановичу,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр.  КУЧЕРІ Анатолію Івановичу земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1250
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
                                     (дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт. Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею  1,8269га.  у  власність для особистого  селянського  господарства гр.
ЛИСЕНКО  Наталії  Володимирівні  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  проект  землеустрою  щодо  відведення   земельної   ділянки
площею 1,8269га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЛИСЕНКО Наталії Володимирівні ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЛИСЕНКО  Наталії  Володимирівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 1,8269га., в тому
числі: (сіножаті- 1,8269га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1279
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8867га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЛИТВИНЕНКУ   Михайлу   Онуфрійовичу,  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  1,8867га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ЛИТВИНЕНКУ  Михайлу  Онуфрійовичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЛИТВИНЕНКУ   Михайлу  Онуфрійовичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8867га., в тому
числі: ( сіножаті – 0,5702га та  пасовища -1,3165га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1259
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. ЛИХОМАНОВІЙ Альоні Володимирівні, 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. ЛИХОМАНОВІЙ Альоні Володимирівні,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  ЛИХОМАНОВІЙ  Альоні  Володимирівні
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( сіножаті - 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:03:001:0973
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,3431га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЛІСОВОМУ  Сергію  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  1,3431га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ЛІСОВОМУ  Сергію  Івановичу       ,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  ЛІСОВОМУ   Сергію   Івановичу   земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,3431га., в тому
числі: (пасовища-1,3431га га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425189000:03:001:0982
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8477га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЛОЗОВОМУ  Євгенію  Олександровичу, 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  1,8477га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ЛОЗОВОМУ  Євгенію  Олександровичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЛОЗОВОМУ Євгенію Олександровичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8477га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8477га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0928
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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  5,0839га.  у  власність  гр.
МАТІКО  Ользі  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.  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  5,0839га.  у  власність  гр.
МАТІКО Ользі Миколаївні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. МАТІКО Ользі Миколаївні земельну ділянку для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,   площею  ––
5,0839га., в тому числі: (ріллі -5,0839га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:05:001:0026
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5984га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  МЕСЕЧІ  Володимиру  Вікторовичу,  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  1,5984га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  МЕСЕЧІ  Володимиру  Вікторовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  МЕСЕЧІ  Володимиру  Вікторовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5984га., в тому
числі: ( пасовища – 1,5984га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1245
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9347га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  МІГУРУ  Євгенію  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  1,9347га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  МІГУРУ  Євгенію  Миколайовичу   ,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  МІГУРУ  Євгенію  Миколайовичу   земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9347га., в тому
числі: (пасовища -1,9347га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1265
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,5200га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  МОМОТУ  Юрію  Григоровичу,  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 0,5200га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. МОМОТУ Юрію Григоровичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. МОМОТУ Юрію Григоровичу земельну ділянку
для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,5200га., в тому
числі: (рілля - 0,5200га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:01:001:0281
Земельна ділянка знаходиться: вул. О.Кошового,13, с. Горобіївка,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8477га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  МОМОТУ  Євгенію  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  1,8477га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  МОМОТУ  Євгенію  Олексійовичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  МОМОТУ  Євгенію  Олексійовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8477га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8477га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0932
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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  3,5861га.  у  власність  гр.
НОВАКУ  В’ячеславу  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.  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  3,5861га.  у  власність  гр.
НОВАКУ В’ячеславу Володимировичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. НОВАКУ В’ячеславу Володимировичу земельну
ділянку для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,   площею  ––
3,5861га., в тому числі: (ріллі -3,5861га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:0263
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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  1,7842га.  у  власність  гр.
ОВЕЧКІНІЙ   Валентині   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.  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  1,7842га.  у  власність  гр.
ОВЕЧКІНІЙ  Валентині  Василівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ОВЕЧКІНІЙ   Валентині   Василівні  земельну
ділянку для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,   площею  ––
1,7842га., в тому числі: (ріллі -1,7842га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:0945
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9111га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ОДАРИЧУ  Юрію  Михайловичу,  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  1,9111га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ОДАРИЧУ   Юрію  Михайловичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  ОДАРИЧУ   Юрію   Михайловичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9111га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,9111га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425189000:03:001:0983
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 0,9267га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ОНІЩЕНКО  Валентині  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.  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  0,9267га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.   ОНІЩЕНКО  Валентині  Андріївні,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.   ОНІЩЕНКО  Валентині  Андріївні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,9267га., в тому
числі: ( ріллі - 0,9267га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:05:001:0511
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7800га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ОПАНАСЕНКУ  Олександру  Борисовичу   ,  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  1,7800га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ОПАНАСЕНКУ Олександру Борисовичу  ,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ОПАНАСЕНКУ  Олександру  Борисовичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7800га., в тому
числі: (ріллі  -1,7800га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1191
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки
площею 1,0028га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ОТРОШ  Ніні  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 1,0028га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ОТРОШ Ніні Федорівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ОТРОШ Ніні Федорівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,0028га., в тому
числі: (землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями
і дворами  1,0028га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:04:001:0693
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8477га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ОЧІТКОВІЙ  Раїсі  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  1,8477га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ОЧІТКОВІЙ  Раїсі  Олександрівні,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  ОЧІТКОВІЙ   Раїсі  Олександрівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8477га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8477га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0927
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,5210га. у власність ведення особистого селянського господарства  гр.
ПАЄТІ  Антоніні  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 1,5210га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ПАЄТІ Антоніні Петрівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ПАЄТІ Антоніні Петрівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5210га., в тому
числі: ( ріллі- 1,5210га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0796
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5981га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ПЕРЕНЄСЄЄВІЙ Лідії  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  1,5981га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  ПЕРЕНЄСЄЄВІЙ  Лідії  Олександрівні,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр.  ПЕРЕНЄСЄЄВІЙ Лідії  Олександрівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5981га., в тому
числі: ( пасовища - 1,5981га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1244
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,1178га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ПОПЛАВСЬКІЙ  Наталії  Олексіївні,  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 0,1178га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ПОПЛАВСЬКІЙ Наталії Олексіївні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр.  ПОПЛАВСЬКІЙ Наталії Олексіївні земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,1178га., в тому
числі: (рілля - 0,1178га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0588
Земельна ділянка знаходиться: вул. Берегова, смт. Дігтярі,  Прилуцького р-ну.,
Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ПОПСУЮ Володимиру 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  1,7000га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  ПОПСУЮ Володимиру Миколайовичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність  гр.  ПОПСУЮ Володимиру Миколайовичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7000га., в тому
числі: ( ріллі - 1,7000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:02:001:1478
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9867га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ПРИСЯЖНЮКУ  Миколі  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  1,9867га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ПРИСЯЖНЮКУ  Миколі  Володимировичу,  розроблену ФО-
П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ПРИСЯЖНЮКУ  Миколі  Володимировичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9867га., в тому
числі: ( багаторічні насадження – 1,9867га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182000:02:001:1471
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9867га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. П’ЯТАКУ  Володимиру  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  1,9867га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. П’ЯТАКУ  Володимиру Миколайовичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. П’ЯТАКУ  Володимиру Миколайовичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9867га., в тому
числі: ( багаторічні насадження – 1,9867га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182000:02:001:1470
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7542га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. РЕДЧИЦЬ Анжелі Олегівні, 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  1,7542га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства гр. РЕДЧИЦЬ Анжелі Олегівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. РЕДЧИЦЬ Анжелі Олегівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7542га., в тому
числі: ( ріллі - 1,7542га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0378
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9333га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  РУДЕНКО  Наталії  Володимирівнї   ,  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  1,9333га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  РУДЕНКО  Наталії  Володимирівні   ,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  РУДЕНКО  Наталії  Володимирівні   земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9333га., в тому
числі: (пасовища -1,9333га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1268
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  САКУНУ Віктору  Володимировичу,  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 0,9000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. САКУНУ Віктору Володимировичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр.  САКУНУ Віктору Володимировичу земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,9000га., в тому
числі: (рілля - 0,9000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:02:001:0038
Земельна ділянка знаходиться: с. Галка,  Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  СОТЧЕНКО  Людмилі  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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  СОТЧЕНКО  Людмилі  Олександрівні,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  СОТЧЕНКО Людмилі  Олександрівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1252
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  СТЕПАНЕНКУ  Миколі  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.  СТЕПАНЕНКУ  Миколі  Івановичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  СТЕПАНЕНКУ  Миколі  Івановичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( ріллі - 2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0985
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,2200га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. СУЧКОВУ Олександру Анатолійовичу, 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 0,2200га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. СУЧКОВУ Олександру Анатолійовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  СУЧКОВУ  Олександру  Анатолійовичу
земельну ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,2200га., в тому
числі: (рілля - 0,2200га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:01:001:0294
Земельна ділянка знаходиться: вул. Перемоги, с. Олексинці,  Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ТИМОШЕНКУ  Вячеславу Павловичу, 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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  ТИМОШЕНКУ  Вячеславу Павловичу,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр.  ТИМОШЕНКУ Вячеславу Павловичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1257
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  проект землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки
площею 1,0450га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Ушкалу Миколі 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.  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 1,0450га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Ушкалу Миколі Васильовичу, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. Ушкалу Миколі Васильовичу у земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,0450га., в тому
числі: ( ріллі- 1,0450га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0375
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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  Катерині  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  2,0000га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ХАРЧЕНКО  Катерині  Василівні     ,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ХАРЧЕНКО Катерині Василівні  земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (багаторічні насадження-2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0936
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ХАРЧЕНКУ  Максиму   Олександровичу   ,  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. ХАРЧЕНКУ  Максиму  Олександровичу  ,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ХАРЧЕНКУ  Максиму  Олександровичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (багаторічні насадження-2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0938
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ХАРЧЕНКУ  Ярославу  Олександровичу   ,  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. ХАРЧЕНКУ  Ярославу  Олександровичу  ,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність   гр.  ХАРЧЕНКУ   Ярославу  Олександровичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (багаторічні насадження-2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0937
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7012га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ХОДАК   Людмилі  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.  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  1,7012га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  ХОДАК  Людмилі  Анатоліївні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність  гр. ХОДАК Людмилі Анатоліївні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7012га., в тому
числі: (сіножаті -1,7012га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0925
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7800га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ХОМЕНКУ  Михайлу  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.  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  1,7800га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ХОМЕНКУ  Михайлу  Андрійовичу   ,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ХОМЕНКУ  Михайлу  Андрійовичу   земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7800га., в тому
числі: (ріллі  -1,7800га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1190
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,2200га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ХОМЕНКО  Світлані  Олександрівні,  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 0,2200га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ХОМЕНКО Світлані Олександрівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ХОМЕНКО  Світлані  Олександрівні  земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,2200га., в тому
числі: (рілля -0,2200га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0590
Земельна ділянка знаходиться: вул. Польова, 1, смт. Дігтярі,  Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                                  Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. ЦИБУЛІ Людмилі Павлівні, 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. ЦИБУЛІ Людмилі Павлівні , розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЦИБУЛІ Людмилі Павлівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства ,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( сіножаті- 2,0000 га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:1287
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ШВИДКІЙ  Ірині  Ігорівні,  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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ШВИДКІЙ  Ірині  Ігорівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ШВИДКІЙ  Ірині Ігорівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1255
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ШИШКАНОВІЙ  Олександрі  Іванівні,  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. ШИШКАНОВІЙ Олександрі Іванівні, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати у власність гр. ШИШКАНОВІЙ Олександрі Іванівні земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,6000га., в тому
числі: (рілля - 0,6000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:01:001:0295
Земельна ділянка знаходиться: вул. Перемоги,51, с. Олексинці,  Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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  1,9111га.  у  власність  гр.
ЩЕРБАК  Ніні  Григорівні,  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  1,9111га.  у  власність  гр.
ЩЕРБАК Ніні Григорівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЩЕРБАК Ніні Григорівні земельну ділянку для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,   площею  ––
1,9111га., в тому числі: (ріллі -1,9111га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:0454
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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  0,7802га.  у  власність  гр.
ЩЕРБАК  Ніні  Григорівні,  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  0,7802га.  у  власність  гр.
ЩЕРБАК Ніні Григорівні, розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЩЕРБАК Ніні Григорівні земельну ділянку для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,   площею  ––
0,7802га., в тому числі: (ріллі -0,7802га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:0459
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



 

УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. ЯКИМЕНКУ  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. ЯКИМЕНКУ   Віктору  Миколайовичу  ,  розроблену ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр.  ЯКИМЕНКУ Віктору Миколайовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (сіножаті  -2,0000га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1237
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 1,9114га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЯКОВЕНКУ  Юрію  Михайловичу,  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 1,9114га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЯКОВЕНКУ Юрію Михайловичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ЯКОВЕНКУ  Юрію  Михайловичу земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9114га., в тому
числі: (пасовище - 1,9114га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1195
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8863га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЗАРІЦЬКОМУ Владиславу  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  1,8863га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ЗАРІЦЬКОМУ  Владиславу  Івановичу,   розроблену  ФО-П.
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр.  ЗАРІЦЬКОМУ Владиславу Івановичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8863га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8863га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1254
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,8477га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ПОГРІБНІЙ-МИРОНОВІЙ  Ользі  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  1,8477га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ПОГРІБНІЙ-МИРОНОВІЙ  Ользі  Олександрівні,  розроблену
ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр.  ПОГРІБНІЙ-МИРОНОВІЙ Ользі  Олександрівні
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,8477га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,8477га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0926
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9347га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ТАТАРЧЕНКО  Ніні  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  1,9347га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ТАТАРЧЕНКО  Ніні  Василівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ТАТАРЧЕНКО  Ніні  Василівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9347га., в тому
числі: (пасовища -1,9347га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:1264
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,6600га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЧОРНУСІ Марії Леонідівні, 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  1,6600га.  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства гр. ЧОРНУСІ Марії Леонідівні,  розроблену ФО-П. КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЧОРНУСІ Марії Леонідівні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,6600га., в тому
числі: ( сіножаті - 1,6600га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:0178
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. КИСЛЯКУ
Миколі Григоровичу, 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 0,1200га. у власність для індивідуального садівництва гр. КИСЛЯКУ
Миколі Григоровичу, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.
2. Передати  у  власність  гр. КИСЛЯКУ  Миколі  Григоровичу земельну
ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,1200га., в тому числі: (рілля –
0,1200га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:0083
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Незалежності,  94,  смт.  Срібне,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  КИСЛЯК
Ользі  Миколаївні,  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 0,1200га.  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.  КИСЛЯК
Ользі Миколаївні, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.
2. Передати у власність  гр. КИСЛЯК Ользі Миколаївні  земельну ділянку
для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,1200га., в тому числі: (рілля –
0,1200га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1172
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Незалежності,  94,  смт.  Срібне,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  КИСЛЯК
Оксані Миколаївні, 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 0,1200га.  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.  КИСЛЯК
Оксані Миколаївні, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.
2. Передати у власність гр. КИСЛЯК Оксані Миколаївні земельну ділянку
для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,1200га., в тому числі: (рілля –
0,1200га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1171
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Незалежності,  94,  смт.  Срібне,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.
КОСЕНКО Валентині 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. КОСЕНКО Валентині
Іванівні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  КОСЕНКО  Валентині  Іванівні земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1313га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0930га.,
рілля – 0,0383га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:022:0212
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Шкільна, 16, смт. Срібне,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.  ЛІСОВІЙ
Юлії Миколаївні,  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.  ЛІСОВІЙ
Юлії Миколаївні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.
2. Передати у власність  гр. ЛІСОВІЙ Юлії Миколаївні земельну ділянку
для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,1200га., в тому числі: (рілля –
0,1200га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:02:001:0064
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 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. ЛІСОВОМУ
Ігорю Григоровичу, 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. ЛІСОВОМУ
Ігорю Григоровичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр. ЛІСОВОМУ  Ігорю  Григоровичу земельну
ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,1200га., в тому числі: (рілля –
0,1200га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:02:001:0065
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.
МОМОТУ Юрію Григоровичу, 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.  МОМОТУ  Юрію
Григоровичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  МОМОТУ  Юрію  Григоровичу земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1658га.,
рілля – 0,0842га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182300:01:001:0282
      Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  О.Кошового,13,  с.  Горобіївка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для індивідуального
садівництва

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею  0,0748га.  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.  НАЙДІ
Василю  Аксентійовичу,  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  0,0748га.  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.  НАЙДІ
Василю Аксентійовичу, розроблену ФО-П. ШЕВЧУК Г.Б.
2. Передати  у  власність  гр. НАЙДІ  Василю  Аксентійовичу земельну
ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею –– 0,0748га., в тому числі: (рілля –
0,0748га.)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:021:0094
Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Б.Хмельницького,  24,  смт.  Срібне,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.
СПІВАКУ Олександру Олексійовичу,  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.  СПІВАКУ
Олександру Олексійовичу, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. СПІВАКУ Олександру Олексійовичу земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0140га.,
землі під житловою забудовою – 0,0517га., рілля – 0,0843га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:010:0038
      Земельна  ділянка  знаходиться:  пров.  Вишневий,  2,  смт.  Срібне,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята  сесія восьмого скликання)

18 листопада 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.
ШАПОВАЛ Ганні Миколаївні,  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.  ШАПОВАЛ Ганні
Миколаївні, розроблену ФО-П. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ШАПОВАЛ Ганні Миколаївні земельну ділянку
для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га., в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1136га.,
рілля – 0,1364га.
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425188000:01:001:0554
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Зелена, 16а, с. Сокиринці,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про передачу в оренду земельної 
ділянки для експлуатації основних, підсобних  
і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної , машинобудівної та іншої 
промисловості

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 СТОВ «Батьківщина» в оренду земельну ділянку терміном на
10 (десять)  років  загальною площею 5,082га.  для  експлуатації  основних,
підсобних   і  допоміжних  будівель  та  споруд  підприємств  переробної,
машинобудівної  та  іншої  промисловості,  кадастровий  номер
7425155  1  00:01:0  25  :0  007  ,  яка знаходиться за адресою: вул.  Миру, 75,  смт.
Срібне,  Прилуцького р-ну., Чернігівської області.
2. Встановити  розмір  орендної  плати   8  %  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  №
UA958999980334159812000025681   Казначейство України (ЕАП).
4. Довіреній  особі  СТОВ  «Батьківщина»  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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
 смт Срібне

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

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.  Дмитрюк  Ніні  Анатоліївні  в  оренду  земельну  ділянку
терміном на 10 (десять) років загальною площею 0,0988га. для будівництва
та  обслуговування  будівель  громадської  забудови,  кадастровий  номер
7425155100:01:020:0133,  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  №
UA408999980334169815000025681   Казначейство України (ЕАП).

4. Гр.  Дмитрюк  Ніні  Анатоліївні 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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки ТОВ «Житлобуд-сервіс»

        Розглянувши клопотання  директора ТОВ «Житлобуд-сервіс» КОГУТА
В.В.  «Про  продовження  терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  від
15.12.2016р. несільськогосподарського призначення для виробничої діяльності,
комерційного  використання  за  адресою:  вул.  Миру,  59б,  смт.  Срібне,
Прилуцького району, Чернігівської обл.», керуючись  підпунктом 34.п.1 ст .26
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,ст.ст.12, 124, 125, 121
Земельного  Кодексу  України,  Закону  України  «Про оренду  землі»,  селищна
рада вирішила:

1.    Продовжити ТОВ «Житлобуд-сервіс» термін дії договору оренди земельної
ділянки від 15.12.2016р. (кадастровий номер 7425155100:01:026:0071), строком
на 7 (сім) років до 15 грудня 2028р. площею 0,0664га.,  для використання за
цільовим  призначенням  11.03  «Для  розміщення  та  експлуатації  основних,
підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  будівельних  організацій  та
підприємств», за адресою: вул. Миру, 59б, смт. Срібне, Прилуцького району,
Чернігівської обл.
2.      Встановити розмір орендної плати  12 % від нормативної грошової оцінки
землі.
3.    Зобов’язати  директора  ТОВ  «Житлобуд-сервіс»  КОГУТА  В.В.  укласти
додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки на новий строк та його
державну реєстрацію.

4.   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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про скасування рішення
сесії Срібнянської селищної ради

Розглянувши заяву  гр. ГРИБЕНКА  Романа Васильовича «Про скасування
рішення Срібнянської селищної ради 25 сесії 7 скликання від 24 січня 2020року
«Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  площею  2,0000га.  розташованої  на
території  Срібнянської  селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з
оформленням земельної ділянки в іншому місці», керуючись  підпунктом 34.п.1
ст  .26   Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.  12,
Земельного Кодексу України,  селищна рада  вирішила:

1.   Скасувати рішення Срібнянської селищної ради 25 сесії 7 скликання від 24
січня 2020року «Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000га.,  кадастровий
номер  7425182500:05:001:0801,  розташованої  на  території  Срібнянської
селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з  оформленням  земельної
ділянки в іншому місці.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про скасування рішення
сесії Срібнянської селищної ради

Розглянувши заяву  гр. КОВАЛЕНКО Інни Вячеславівни «Про скасування
рішення Срібнянської селищної ради 6 сесії 8 скликання від 21 квітня 2021року
«Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  площею  2,0000га.  розташованої  на
території  Срібнянської  селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з
оформленням земельної ділянки в іншому місці», керуючись  підпунктом 34.п.1
ст  .26   Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.  12,
Земельного Кодексу України,  селищна рада  вирішила:

1.   Скасувати рішення Срібнянської селищної ради 6 сесії 8 скликання від 21
квітня 2021року «Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000га.,  кадастровий
номер  7425155400:04:001:1235 розташованої  на  території  Срібнянської
селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з  оформленням  земельної
ділянки в іншому місці.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про скасування рішення
сесії Срібнянської селищної ради

Розглянувши заяву  гр. КУШНІР Валентини Миколаївни «Про скасування
рішення Срібнянської селищної ради 6 сесії 8 скликання від 21 квітня 2021року
«Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  площею  2,0000га.  розташованої  на
території  Срібнянської  селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з
оформленням земельної ділянки в іншому місці», керуючись  підпунктом 34.п.1
ст  .26   Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.  12,
Земельного Кодексу України,  селищна рада  вирішила:

1.   Скасувати рішення Срібнянської селищної ради 6 сесії 8 скликання від 21
квітня 2021року «Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000га.,  кадастровий
номер  7425155400:04:001:1234,  розташованої  на  території  Срібнянської
селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з  оформленням  земельної
ділянки в іншому місці.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про скасування рішення
сесії Срібнянської селищної ради

Розглянувши заяву  гр. НАУМЕНКО Валерії Вікторівни «Про скасування
рішення Срібнянської селищної ради 6 сесії 8 скликання від 21 квітня 2021року
«Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  площею  2,0000га.  розташованої  на
території  Срібнянської  селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з
оформленням земельної ділянки в іншому місці», керуючись  підпунктом 34.п.1
ст  .26   Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.  12,
Земельного Кодексу України,  селищна рада  вирішила:

1.   Скасувати рішення Срібнянської селищної ради 6 сесії 8 скликання від 21
квітня 2021року «Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000га.,  кадастровий
номер  7425155400:04:001:1233 розташованої  на  території  Срібнянської
селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з  оформленням  земельної
ділянки в іншому місці.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про скасування рішення
сесії Срібнянської селищної ради

       Розглянувши  клопотання  начальника  ВУН  ЧФ  ПАТ  «Укртелеком»
Гаврилка Ю.М. «Про скасування рішення Срібнянської селищної ради шостої
сесії восьмого скликання від 21 квітня 2021 року «Про затвердження технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  ПАТ  «Укртелеком»  », керуючись   підпунктом  34.п.1
ст  .26   Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.  12,
Земельного Кодексу України,  селищна рада  вирішила:

1.   Скасувати  рішення  Срібнянської  селищної  ради  шостої  сесії  восьмого
скликання від 21 квітня 2021 року «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ПАТ «Укртелеком» ».

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про скасування рішення
сесії Срібнянської селищної ради

Розглянувши  заяву   гр.  ЧОРНУХИ  Марії  Леонідовни  «Про  скасування
рішення Срібнянської селищної ради 6 сесії 8 скликання від 21 квітня 2021року
«Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  площею  2,0000га.  розташованої  на
території  Срібнянської  селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з
оформленням земельної ділянки в іншому місці», керуючись  підпунктом 34.п.1
ст  .26   Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,ст.  12,
Земельного Кодексу України,  селищна рада  вирішила:

1.   Скасувати рішення Срібнянської селищної ради 6 сесії 8 скликання від 21
квітня 2021року «Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000га.,  кадастровий
номер  7425155400:04:001:1236,  розташованої  на  території  Срібнянської
селищної  ради  Чернігівської  області,  в  зв’язку  з  оформленням  земельної
ділянки в іншому місці.

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

РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)

18 листопада 2021 року     
смт Срібне

Про надання дозволу 
на спеціальне використання 
природних ресурсів на об’єктах
природно-заповідного фонду
місцевого значення

Розглянувши клопотання Державного підприємства «Прилуцьке лісове
господарство» про надання дозволу на спеціальне використання природних
ресурсів  на  об’єктах  природно-заповідного  фонду  місцевого  значення:
ботанічний заказник «Галаганове» та «Соколівське», відповідно до частини 1
пункту 36 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 9, 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», статті
15 Закону України  «Про охорону навколишнього природного середовища»,
враховуючи ліміти на використання природних ресурсів у межах території
природно-заповідного фонду місцевого значення (лісокористувач Державне
підприємство  «Прилуцьке  лісове  господарство»)  на  2021  рік,  затверджені
Департаментом  екології  та  природних  ресурсів   Чернігівської
облдержадміністрації Чернігівської  обласної  державної  адміністрації,
селищна рада вирішила:

1.    Надати  дозвіл  на спеціальне  використання  природних  ресурсів  на
об’єктах  природно-заповідного  фонду  місцевого  значення:  ботанічний
заказник  «Галаганове»  та  «Соколівське»  з  18  листопада  по  31  грудня
2021року  включно Державному  підприємству  «Прилуцьке  лісове
господарство»,  яке  знаходиться  за  адресою:  17500  вул.  Київська, 288,  м.
Прилуки Чернігівської області.

2.  Державному  підприємству  «Прилуцьке  лісове  господарство»
використовувати  природні  ресурси  згідно  з  чинним  законодавством  та  в
межах ліміту №17/21,  затвердженого Департаментом екології та природних
ресурсів   Чернігівської   облдержадміністрації  Чернігівської  обласної
державної адміністрації від 28 січня 2021 року.  
 



3.  Рекомендувати  Державному  підприємству  «Прилуцьке  лісове
господарство»  після  закінчення  терміну  дії  дозволу  надати  звіт  до
Срібнянської селищної ради щодо його використання.

4.  Направити дозвіл на погодження до Департаменту екології та природних
ресурсів   Чернігівської   облдержадміністрації Чернігівської  обласної
державної адміністрації.

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

                                                                            



                                                                           
                                                                                

                                                                      Додаток 
                                                                                                         до рішення дванадцятої сесії 

                                                                                 селищної ради
                                                                                                          восьмого скликання

                                                                                      18 листопада 2021

ДОЗВІЛ №

"18 " листопада   2021 року

на спеціальне використання природних ресурсів

у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

місцевого значення Чернігівської області
Видано: Державному підприємству «Прилуцьке лісове господарство», 17500 Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Київська, 288, тел. (04637) 5-01-05, е-таіl: forest_2000@ukr.net______________

(повна назва природокористувача, поштова адреса, телефон, адреса електронної поштової скриньки)

На використання природних ресурсів у межах: Ботанічного заказника місцевого значення_____ 
«Соколівське", «Галаганове» 
Виданий на підставі: рішення   дванадцятої    сесії Срібнянської селищної ради восьмого скликання   
від      18 листопада   2021 року  

В  межах  ліміту: затвердженого  Департаментом екології та природних ресурсів  Чернігівської  
облдержадміністрації від "09" липня 2021 року № 17/21

Дозвіл дійсний по: «  31  »     грудня 2021року  

Назва
природного
ресурсу/вид
використай

ня

Місце
використання

(назва урочища,
номери кварталів,
виділів, площа в

га)

Обсяг використання
Термін
викори-
стання

Особливі умови
одиниця
виміру

ліміт

1 2 3 4 5 6

Рубки формування та
оздоровлення лісів:

вибіркові
санітарні

рубки

«Соколівське»
Кв. 61 вид. 15.1 га/куб.м 9,1/73

по 31
грудня

2021 року 

Максимальне
збереження об'єктів
рослинного світу.

Відповідність ЗУ «Про
природо-заповідний

фонд
 України», 

ЗУ «Про тваринний
світ»,

Санітарним правилам у
лісах України

Рубки формування та
оздоровлення лісів:

вибіркові
санітарні

рубки

«Галаганове»
Кв. 21 вид. 3 га/куб.м 0,9/53

по 31
грудня

2021 року 

Максимальне
збереження об'єктів
рослинного світу.

Відповідність ЗУ «Про
природо-заповідний



фонд
 України», 

ЗУ «Про тваринний
світ»,

Санітарним правилам у
лісах України

Рубки формування та
оздоровлення лісів:

вибіркові
санітарні

рубки

«Галаганове»
Кв. 24 вид. 10.1 га/куб.м 3,2/91

по 31
грудня

2021 року 

Максимальне
збереження об'єктів
рослинного світу.

Відповідність ЗУ «Про
природо-заповідний

фонд
 України», 

ЗУ «Про тваринний
світ»,

Санітарним правилам у
лісах України

Всього   13,2/217   

ДП «Прилуцьке лісове господарство»  подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні
обсяги використання у строк до 15 січня, наступного за роком використання природних ресурсів.

 
                  

Селищний голова                                                                      Олена ПАНЧЕНКО


