
ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяви   гр.  БІЛЕНКА  О.М.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. БІЛЕНКО 

Олександр 
Миколайович

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

0,1 5га.-  вул. Урожайна, с. Сокиринці,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

      2.   Гр. БІЛЕНКУ О.М. підготовлені технічні матеріали  та   документи
подати на розгляд чергової сесії селищної ради.

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

 Селищний голова                                                                  Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про внесення змін до рішення
двадцять пятої сесії сьомого скликання
Срібнянської селищної ради 
Від 24 січня 2020

        Відповідно до ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  селищна  рада вирішила:

            1.   Внести зміни до рішення 25 сесії 7 скликання Срібнянської селищної
ради від  24  січня   2020   «Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних
ділянок  для  ведення  особистого  селянського  господарства  гр.  БРИНЗІ  Аллі
Іванівні»

       -  площею 0,7427га яка знаходиться вул. Миру, с. Лебединці, Прилуцького р-
ну.  Чернігівської обл.», а саме: замінити кадастровий номер земельної ділянки
з  7425185100:02:001:0113 на кадастровий  номер  земельної  ділянки
7425185000:02:001:0113;

      -   площею 0,4500га.  яка  знаходиться вул. Б.Хмельницького,  с.  Лебединці,
Прилуцького р-ну.  Чернігівської  обл.»,  а  саме:  замінити  кадастровий номер
земельної ділянки з  7425185100:02:001:0114 на кадастровий номер земельної
ділянки 7425185000:02:001:0114.

       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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про внесення змін до рішення
тринадцятої сесії восьмого скликання
Срібнянської селищної ради
від 24 грудня 2021 

      Відповідно до ст. 25, ч1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  селищна  рада вирішила:

1. Внести  зміни  до  пункту  2  рішення  Срібнянської  селищної  ради
тринадцятої сесії восьмого скликання від 24.12.2021  «Про передачу у постійне
користування земельної ділянки ЗДО «Сонечко» Срібнянської селищної ради в
Чернігівській  області»,  а  саме:  слова речення «Передати  земельну ділянку в
постійне  користування  ЗДО  «Сонечко»  Срібнянської  селищної  ради  в
Чернігівській області»  замінити на слова речення «Передати земельну ділянку
в постійне користування відділу освіти,  сім'ї,  молоді  та спорту Срібнянської
селищної ради». 

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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про внесення змін до рішення
тридцять шостої сесії  восьмого скликання
Срібнянської селищної ради 
від 13 жовтня 2020

      Відповідно до ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  селищна  рада вирішила:

1. Внести  зміни  до  пункту  2  рішення  Срібнянської  селищної  ради
тридцять  шостої  сесії  сьомого  скликання  від  13.10.2020   «Про   передачу  у
постійне користування земельної ділянки Дігтярівській загальноосвітній школі
I-III  ступенів  Срібнянської  селищної  ради  в  Чернігівській  області»,  а  саме:
слова  речення  «Передати  земельну  ділянку  в  постійне  користування
Дігтярівській загальноосвітній школі  I-III ступенів Срібнянської селищної ради
в  Чернігівській  області»   замінити  на  слова  речення  «Передати  земельну
ділянку  в  постійне  користування  відділу  освіти,  сім'ї,  молоді  та  спорту
Срібнянської селищної ради». 

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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяву   гр.  ГИЛЕНКО  В.І.  «Про  надання  дозволу  на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва», керуючись  пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст.
59 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 виробництва

 1                  2              3                    5
1. ГИЛЕНКО 

Вікторія
Іванівна

вул. Вишнева, 2
с. Карпилівка
Прилуцький р-н.
Черігівська обл.

Срібнянська селищна рада
Прилуцький  р-н.
Чернігівська обл.
на земельну ділянку 6,05 в  умовних 
кадастрових  гектарах

2.   Гр. ГИЛЕНКО В.І. 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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяви   гр.  ЗАСКАЛЬКО  В.П.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. ЗАСКАЛЬКО 

Валентина 
Пилипівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка,
вул. Миру, 40

0,45га.-  вул. Миру, 40, с. Карпилівка,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

      2.   Гр. ЗАСКАЛЬКО В.П. 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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяви   гр.  ЗАСКАЛЬКА  С.М.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. ЗАСКАЛЬКО  

Сергій 
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка,
вул. Миру, 26 

0,40га.-  вул. Миру, 26, с. Карпилівка,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

      2.   Гр. ЗАСКАЛЬКУ С.М. підготовлені технічні матеріали  та   документи
подати на розгляд чергової сесії селищної ради.

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

 Селищний голова                                                                  Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Чотирнадцята сесія восьмого скликання

___лютого 2022 року 
смт Срібне

Про затвердження   Стратегія розвитку
 Срібнянської  територіальної громади
Чернігівської області на 2021-2027 роки
та Плану із реалізації Стратегії розвитку
 Срібнянської  територіальної громади 
на 2021-2023 роки

       Розглянувши проєкт Стратегії  розвитку Срібнянської  територіальної
громади Чернігівської області на 2021-2027 роки (Далі ‒ Стратегія) та Плану
із  реалізації  Стратегії  розвитку   Срібнянської  територіальної  громади  на
2021-2023  роки, з  метою  планової  розбудови  селищної  територіальної
громади,  забезпечення  сталого  економічного  та  соціального  розвитку,
з врахуванням  звіту  про  стратегічну  екологічну  оцінку  документу
державного  планування  –  Стратегії  розвитку Срібнянської  територіальної
громади  Чернігівської  області  на  2021-2027  роки  та  Плану  із  реалізації
Стратегії розвитку  Срібнянської територіальної громади на 2021-2023 роки,
відповідно  до  ст.  25, 26, 59  Закону України  «Про місцеве  самоврядування
в Україні»,  Закону  України  «Про  державне  прогнозування  та  розроблення
програм економічного і  соціального розвитку України», постанов Кабінету
Міністрів України від 05.08.2020 року № 695 «Про затвердження Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021‒2027 роки», від 11.11.2015 року №
932  «Про  затвердження  Порядку  розроблення  регіональних  стратегій
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів»,  враховуючи  основні  положення  Стратегії  розвитку  Чернігівської
області на період до 2027 року, селищна рада вирішила: 

            1.Затвердити  Стратегію розвитку Срібнянської  територіальної
громади  Чернігівської  області  на  2021-2027  роки  (додаток  1),  План  із
реалізації Стратегії розвитку  Срібнянської територіальної громади на 2021-
2023  роки  (додаток  2),  Заходи,  передбачені  для  здійснення  моніторингу
наслідків виконання документу державного планування «Стратегія розвитку
Срібнянської  територіальної  громади  Чернігівської  області  на  2021–2027
роки» разом із додатком «План із реалізації стратегії розвитку Срібнянської



територіальної громади на 2021–2023 роки» для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення (додаток 3).

 2.Підприємствам,  установам,  організаціям  усіх  форм  власності,
громадським  організаціям  територіальної  громади  враховувати  основні
положення  Стратегії  та  Плану  із  її  реалізації  під  час  розробки  бюджету,
плану соціально-економічного розвитку громади та щорічних програм. 

3.Оприлюднити  Стратегію  розвитку Срібнянської  територіальної
громади  Чернігівської  області  на  2021-2027  роки та  План  із  реалізації
Стратегії розвитку  Срібнянської територіальної громади на 2021-2023 роки
на офіційному веб-сайті Срібнянської селищної ради.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної
діяльності.

Селищний голова                                                                Олена ПАНЧЕНКО
 
                                                                      

                                                                                        



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяву   гр.  КАПУСТІНОЇ  К.А.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. КАПУСТІНА  

Катерина  
Анатоліївна

Сумська обл.
М. Ромни

1-й пров. Перемоги,10

2,00га.-  с. Васюків,  Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

      2.   Гр. КАПУСТІНІЙ К.А. 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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяви   гр.  КОВАЛЕНКО  М.Є.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. КОВАЛЕНКО  

Мілана Євгеніївна
Чернігівська обл.
м. Ічня,
вул. Вишнева, 14 
кв.85

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

      2.   Гр. КОВАЛЕНКО М.Є. 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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши заяву  гр. КОНОВАЛОВОЇ Н.В. «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. КОНОВАЛОВА 

Ніна  Василівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка,
вул. Садова, 41

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

      2.    Гр.  КОНОВАЛОВІЙ  Н.В.  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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяву   гр.  ЛАЛАК  К.Ф.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. ЛАЛАК Катерина 

Федорівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Васьківці,
 вул. Молодіжна, 40

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

      2.   Гр. ЛАЛАК К.Ф.  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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду АТ «Чернігівгаз»

       Розглянувши клопотання директора АТ «Чернігівгаз» С. САВЧЕНКО «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  оренду,  для  розміщення  та
експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води,  збирання,  очищення  та  розподілення  води),  орієнтовною  площею
0,0026га,  за  адресою  Срібнянська  селищна  рада  (за  межами  с.  Никонівка),
Прилуцького р-ну., Чернігівської обл., керуючись пунктом 34.ч.1 ст.26 ч1 ст. 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст.ст. 12,123,124,134
Земельного  Кодексу  України,  ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,
селищна рада вирішила:

       1.    Надати АТ «Чернігівгаз» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  в оренду
терміном на 7 (сім) років, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних  будівель  та  споруд  технічної  інфраструктури  (виробництва  та
розподілення  газу,  постачання  пари  та  гарячої  води,  збирання,  очищення  та
розподілення  води),  орієнтовною  площею  0,0026га,  за  адресою  Срібнянська
селищна рада (за межами с. Никонівка), Прилуцького р-ну., Чернігівської обл..
       
      2.   АТ «Чернігівгаз» підготовлені  технічні  матеріали та    документи
подати на розгляд чергової сесії Срібнянської селищної ради.
      
      3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.  

Селищний голова                                                              Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду АТ «Чернігівгаз»

       Розглянувши клопотання директора АТ «Чернігівгаз» С. САВЧЕНКО «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  оренду,  для  розміщення  та
експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води,  збирання,  очищення  та  розподілення  води),  орієнтовною  площею
0,0029га, за адресою Срібнянська селищна рада, с. Артеменків, Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської  обл.,  керуючись  пунктом  34.ч.1  ст.26  ч1  ст.  59  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні“  ст.ст.  12,123,124,134
Земельного  Кодексу  України,  ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,
селищна рада вирішила:

       1.    Надати АТ «Чернігівгаз» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  в оренду
терміном на 7 (сім) років, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних  будівель  та  споруд  технічної  інфраструктури  (виробництва  та
розподілення  газу,  постачання  пари  та  гарячої  води,  збирання,  очищення  та
розподілення  води),  орієнтовною  площею  0,0029га,  за  адресою  Срібнянська
селищна рада, с. Артеменків, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл.
       
      2.   АТ «Чернігівгаз» підготовлені  технічні  матеріали та    документи
подати на розгляд чергової сесії Срібнянської селищної ради.
      
      3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.  

Селищний голова                                                              Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду АТ «Чернігівгаз»

       Розглянувши клопотання директора АТ «Чернігівгаз» С. САВЧЕНКО «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  оренду,  для  розміщення  та
експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води,  збирання,  очищення  та  розподілення  води),  орієнтовною  площею
0,0036га,  за  адресою Срібнянська  селищна рада,  (за  межами с.  Калюжинці),
Прилуцького р-ну., Чернігівської обл., керуючись пунктом 34.ч.1 ст.26 ч1 ст. 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст.ст. 12,123,124,134
Земельного  Кодексу  України,  ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,
селищна рада вирішила:

       1.    Надати АТ «Чернігівгаз» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  в оренду
терміном на 7 (сім) років, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних  будівель  та  споруд  технічної  інфраструктури  (виробництва  та
розподілення  газу,  постачання  пари  та  гарячої  води,  збирання,  очищення  та
розподілення  води),  орієнтовною  площею  0,0036га,  за  адресою  Срібнянська
селищна  рада,  (за  межами  с.  Калюжинці),  Прилуцького  р-ну.,  Чернігівської
обл..

      2.   АТ «Чернігівгаз» підготовлені  технічні  матеріали та    документи
подати на розгляд чергової сесії Срібнянської селищної ради.
      
      3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.  

Селищний голова                                                              Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду АТ «Чернігівгаз»

       Розглянувши клопотання директора АТ «Чернігівгаз» С. САВЧЕНКО «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  оренду,  для  розміщення  та
експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води,  збирання,  очищення  та  розподілення  води),  орієнтовною  площею
0,0036га, за адресою Срібнянська селищна рада, с. Васьківці, Прилуцького р-
ну.,  Чернігівської  обл.,  керуючись  пунктом  34.ч.1  ст.26  ч1  ст.  59  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні“,  ст.ст.  12,123,124,134
Земельного  Кодексу  України,  ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,
селищна рада вирішила:

       1.    Надати АТ «Чернігівгаз» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  в оренду
терміном на 7 (сім) років, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних  будівель  та  споруд  технічної  інфраструктури  (виробництва  та
розподілення  газу,  постачання  пари  та  гарячої  води,  збирання,  очищення  та
розподілення  води),  орієнтовною площею 0,0036га.,  за  адресою Срібнянська
селищна рада, с. Васьківці, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл.
       
      2.   АТ «Чернігівгаз» підготовлені  технічні  матеріали та    документи
подати на розгляд чергової сесії Срібнянської селищної ради.
      
      3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища. 

 

Селищний голова                                                              Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду АТ «Чернігівгаз»

       Розглянувши клопотання директора АТ «Чернігівгаз» С. САВЧЕНКО «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  оренду,  для  розміщення  та
експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води,  збирання,  очищення  та  розподілення  води),  орієнтовною  площею
0,0050га,  за  адресою  Срібнянська  селищна  рада,  (за  межами  с.  Олексинці),
Прилуцького р-ну., Чернігівської обл., керуючись пунктом 34.ч.1 ст.26 ч1 ст. 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ ст.ст. 12,123,124,134
Земельного  Кодексу  України,  ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,
селищна рада вирішила:

       1.    Надати АТ «Чернігівгаз» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  в оренду
терміном на 7 (сім) років, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних  будівель  та  споруд  технічної  інфраструктури  (виробництва  та
розподілення  газу,  постачання  пари  та  гарячої  води,  збирання,  очищення  та
розподілення  води),  орієнтовною  площею  0,0050га,  за  адресою  Срібнянська
селищна рада, ( за межами с. Олексинці), Прилуцького р-ну., Чернігівської обл..
      
      2.   АТ «Чернігівгаз» підготовлені  технічні  матеріали та    документи
подати на розгляд чергової сесії Срібнянської селищної ради.
      
      3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регулювання  земельних  відносин,  житлово-комунального
господарства та охорони навколишнього середовища.  

Селищний голова                                                              Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяви   гр.  ПАВЛЮК  В.В.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. ПАВЛЮК Віра 

Вікторівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Побочіївка, вул. 
Б.Хмельницького, 67

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

      2.   Гр. ПАВЛЮК В.В. 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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про надання дозволу на  виготовлення
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

        Розглянувши заяву гр.  ВАЛКОНСЬКОЇ Яни Ігорівни «Про надання
дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  орієнтовною  площею  0,11га.   для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  яка
знаходиться по вул.   Миру,   смт.  Срібне,  Прилуцького р-ну.,  Чернігівської
обл.»,  керуючись  пунктом 34,  ч.1 ст.26,  ч1,ст.  59   Закону України “ Про
місцеве  самоврядування в Україні”,ст.ст.  116,  118,  121 Земельного Кодексу
України,  ст.  ст.  50,  51  Закону  України  «Про  землеустрій»,  селищна  рада
вирішила:

1.   Надати  гр.  ВАЛКОНСЬКІЙ  Яні  Ігорівні  дозвіл  на  виготовлення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною площею  0,11га  для будівництва та обслуговування житлового
будинку,  господарських будівель  і  споруд,  яка  знаходиться  по вул.   Миру,
смт. Срібне, Прилуцького р-ну., Чернігівської обл.

       2.  Гр. ВАЛКОНСЬКІЙ Яні Ігорівні 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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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  пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59
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. ГОНЧАРЕНКО 

Володимир 
Олексійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. Польова, 5

0,15га.-  вул. Польова, 5, смт. Дігтярі, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

2. КОВАЛЕНКО Юрій 
Олексійович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Дігтярі, 
вул. І.Франка, 9

0,15га.-  вул. І.Франка, 9, смт.  Дігтярі, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

3. ЦИГУРА  
Володимир 
Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Олексинці,
вул. Перемоги, 71 

0,25га.-  вул. Перемоги, 71 , с. Олексинці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

4. КОЛІСНІЧЕНКО 
Василь Анатолійович

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

0,25га.-  вул. О.Вересая, 12,  с. Сокиринці, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

5. ЗАСКАЛЬКО  Сергій
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка,
вул. Миру, 26 

0,25га.-  вул. Миру, 26, с. Карпилівка,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

6. ЗАСКАЛЬКО 
Валентина 
Пилипівна
ЗАСКАЛЬКО 
Григорій 
Миколайович
ЗАСКАЛЬКО Іван 
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка,
вул. Миру,40

0,25га.-  вул. Миру, 40, с. Карпилівка,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



7. БІЛЕНКО Олександр
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне, вул. 
Першотравнева, 18

0,15га.-  вул. Першотравнева, 18, смт.  Срібне, 
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

8. СКОРИНА Микола 
Миколайович 
СКОРИНА Людмила 
Петрівна
МАТКА Юлія 
Миколаївна
СТЕПАНЕНКО 
Світлана Миколаївна

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

Б.Хмельницького,59
смт. Срібне,вул.

Грушевського, 55
м. Ніжин,вул. 
Вознесенського, 37

0,25га.-  вул. Б. Хмельницького, 59,
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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяви   гр.  ПРИЙМИ  Г.Д.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. ПРИЙМА Ганна 

Дмитрівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Поділ, 
вул. Вигінська, 16

0,66га.-  вул. Центральна, с. Поділ, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

      2.   Гр. ПРИЙМІ Г.Д.  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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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 пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 Закону України  “Про
місцеве самоврядування в Україні “, ст.ст.12,140,141,142 Земельного Кодексу
України, селищна рада вирішила:

1. Припинити  право  постійного  користування  земельною  ділянкою 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. СКОРИНА Микола Миколайович

вул. Б.Хмельницького, 59, с. Лебединці,
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,50
За межами с. Лебединці,
(старий сад), Прилуцький р-н., 
Чернігівська обл.

2. РАДЧЕНКО Валентина Михайлівна
вул. Лугова, 10а, с. Побочіївка,
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,30
с.  Побочіївка,  (ур.  Левада),
Прилуцький  р-н.,  Чернігівська
обл.

3. МАНУЇЛОВ Олексій Григорович
вул. Миру, 2, с. Лебединці,
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,88
вул. Миру, 2, с. Лебединці,
Прилуцький  р-н.,  Чернігівська
обл.

4. ФЕСИК Наталія Анатоліївна
вул. Миру, 62/3, смт. Срібне,
Прилуцький р-н., Чернігівська обл. 0,18

0,15
0,50

смт.  Срібне,  Прилуцький  р-н.,
Чернігівська обл.
(за харчокомбінатом)
(біля кладок)
(біля кладок)

5. БІЛЕНКО Олександр Миколайович
смт. Срібне, вул. Першотравнева, 18
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

0,16
За межами  смт.  Срібне, 
(Денисівщина)
 Прилуцький р-н. Чернігівська 
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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
 смт Срібне

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

Розглянувши заяву  гр.  ХОМЕНКО Наталії  Григорівни «Про надання
дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  індивідуального  гаража  із  земель
комунальної власності орієнтовною площею 0,005га. , яка знаходиться по вул.
Сонячна,  47а,  смт.  Срібне,  Прилуцького  району,  Чернігівської  області»,
керуючись  підпунктом  34.п.1  ст.  26   Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні“,  Закону України “ Про місцеве самоврядування в
Україні”,  ст.12,ст.121  Земельного  Кодексу  України,  ст.  50  Закону  України
«Про землеустрій», селищна рада вирішила:

1. Надати  гр.  ХОМЕНКО  Наталії  Григорівні  дозвіл  на  виготовлення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки  у  власність  для
будівництва  індивідуального  гаража  із  земель  комунальної  власності
орієнтовною площею 0,005га.  ,  яка  знаходиться  по вул.  Сонячна,  47а,  смт.
Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області.
 

2. Гр.  ХОМЕНКО Наталії  Григорівні  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
         



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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. ПРИЙМА Ганна 

Дмитрівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Поділ, 
вул. Вигінська, 16

0,66га.-  вул. Центральна, с. Поділ, 
 Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

2. ПАВЛЮК Віра 
Вікторівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Побочіївка, вул. 
Б.Хмельницького, 67

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

3. КОВАЛЕНКО  
Мілана Євгеніївна

Чернігівська обл.
м. Ічня,
вул. Вишнева, 14 
кв.85

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

4. ЗАСКАЛЬКО  
Сергій 
Миколайович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка,
вул. Миру, 26 

0,40га.-  вул. Миру, 26, с. Карпилівка,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

5. ЗАСКАЛЬКО 
Валентина 
Пилипівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка,
вул. Миру, 40

0,45га.-  вул. Миру, 40, с. Карпилівка,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

6. БІЛЕНКО 
Олександр 
Миколайович

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

0,1 5га.-  вул. Урожайна, с. Сокиринці,  
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.



7. ЧЕЧЕЛЬ Любов 
Іванівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Березівка,
вул. Красна, 8

0,40га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький  р-н. Чернігівська обл.

8. ЦИГУРА 
Володимир 
Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Олексинці,
 вул. Перемоги, 71

0,81га.- вул. Перемоги, 71, с. Олексинці,
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

9. ЛАЛАК Катерина 
Федорівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Васьківці,
 вул. Молодіжна, 40

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

10. КОНОВАЛОВА 
Ніна  Василівна

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Карпилівка,
вул. Садова, 41

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

11. КАПУСТІНА  
Катерина  
Анатоліївна

Сумська обл.
М. Ромни

1-й пров. 
Перемоги,10

2,00га.-  с. Васюків,  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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяву   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 КОВАЛЕНКО 

Анатолій 
Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Сокиринці 
вул. О.Вересая, 3/1

0,12га.-  вул. О.Вересая, с. Сокиринці,
 Прилуцький р-н. Чернігівська обл.

2. КОВАЛЕНКО 
Євгеній Борисович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
смт. Срібне, вул. 
Незалежності, 11а, 
кв. 13

0,12га.-  с. Карпилівка,  Прилуцький р-н. 
Чернігівська обл.

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

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

Селищний голова                                                              Олена ПАНЧЕНКО 
         



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне
  
Про затвердження Протоколу
Постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, житлово-комунального г
осподарства та охорони навколишнього середовища.
№1  від                        .2022 

         Розглянувши Протокол №1 Постійної комісії з питань  регулювання
земельних  відносин,  житлово-комунального  господарства  та  охорони
навколишнього середовища  від                             2022р. «Про продовження
терміну  дії  технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  с.
Калюжинці,  Прилуцького  р-ну.,  Чернігівської  обл.  до  введення  в  дію
оновлених даних технічних документацій», керуючись підпунктом 34.п.1  ст.
26, ст.59 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні», селищна
рада вирішила:

1. Затвердити Протокол №1 Постійної комісії  з питань  регулювання
земельних  відносин,  житлово-комунального  господарства  та  охорони
навколишнього середовища  від                      2022р. «Про продовження
терміну  дії  технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  с.
Калюжинці,  Прилуцького  р-ну.,  Чернігівської  обл.  до  введення  в  дію
оновленої даної технічної документації».

2.   Продовжити  термін  дії  технічної  документації  з  нормативної
грошової оцінки с. Калюжинці, Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл. на 1
(один) рік.

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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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.
ВОЙТЕНКО  Надії  Ульянівні,  розроблену  ФОП  ЖЕЛІБОЮ  О.В.  на  основі
польових  вимірів  по  фактичному  користуванню  в  межах,  погоджених
суміжними  землекористувачами,  керуючись  пунктом  34.ч.1  ст.26  ч1  ст.  59
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.
ВОЙТЕНКО Надії Ульянівні, розроблену ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр. ВОЙТЕНКО  Надії  Ульянівні  земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1500га, в тому числі: малоповерхова забудова – 0,0778га,
рілля – 0,0722га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:029:0005.
      Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Шевченка,  23,  смт.  Срібне,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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.
ГАЙДУК  Світлані  Петрівні,  розроблену  ФОП  ЖЕЛІБОЮ  О.В.  на  основі
польових  вимірів  по  фактичному  користуванню  в  межах,  погоджених
суміжними  землекористувачами,  керуючись  пунктом  34.ч.1  ст.26  ч1  ст.  59
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.
ГАЙДУК Світлані Петрівні, розроблену ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ГАЙДУК Світлані Петрівні земельну ділянку
для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1500га, в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1315га,
рілля – 0,0185га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:008:0060.
      Земельна  ділянка  знаходиться:  пров.  Л.Українки,  21,  смт.  Срібне,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  БАБЕНКО  Любові  Анатоліївні,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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. БАБЕНКО Любові Анатоліївні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  БАБЕНКО  Любові  Анатоліївні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( ріллі – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1285.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,6357га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  БІЛОДІД Ганні  Олексіївні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.,  керуючись
пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59 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  1,6357га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. БІЛОДІД Ганні Олексіївні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. БІЛОДІД Ганні Олексіївні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,6357га, в тому
числі: ( сіножаті – 1,6357га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1068
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ   РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 0,8534га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  БІЛОКУРУ  Миколі  Степановичу,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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  0,8534га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  БІЛОКУРУ  Миколі  Степановичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр.  БІЛОКУРУ Миколі Степановичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,8534га, в тому
числі: ( ріллі – 0,8534га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0990.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  ГАЛЕТІ  Максиму  Олексійовичу,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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.  ГАЛЕТІ  Максиму  Олексійовичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ГАЛЕТІ  Максиму  Олексійовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1287.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,3727га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ГЛАДЧЕНКО  Валентині  Петрівні,  розроблену  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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  1,3727га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ГЛАДЧЕНКО  Валентині  Петрівні,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ГЛАДЧЕНКО Валентині Петрівні земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,3727га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 1,3727га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1289.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  ГОЛОВЦІ Ганні Яковлівні,  розроблений ФОП 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. ГОЛОВЦІ Ганні Яковлівні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ГОЛОВЦІ Ганні Яковлівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1244.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,5427га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ГОРБОКОНЬ  Тетяні  Петрівні,  розроблений  ФОП  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 0,5427га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ГОРБОКОНЬ Тетяні Петрівні, розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр. ГОРБОКОНЬ  Тетяні  Петрівні  земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,5427га, в тому
числі: (рілля – 0,5427га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:02:001:0136.
       Земельна ділянка знаходиться на території Карпилівського старостинського
округу, Срібнянської селищної ради, Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,7815га у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ГУЗЮ Володимиру  Володимировичу,  розроблений  ФОП КУЖЕЛЬ А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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  1,7815га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ГУЗЮ  Володимиру  Володимировичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ГУЗЮ  Володимиру  Володимировичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7815га, в тому
числі: ( ріллі – 1,7815га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1284.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  ДЕРКАЧУ  Володимиру  Павловичу,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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.  ДЕРКАЧУ  Володимиру  Павловичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ДЕРКАЧУ Володимиру Павловичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( ріллі – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:03:001:0460.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  ДОРОШЕВУ  Олександру  Анатолійовичу,  розроблений  ФОП   КУЖЕЛЬ
А.С., керуючись пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59 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. ДОРОШЕВУ Олександру Анатолійовичу,  розроблений ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ДОРОШЕВУ  Олександру  Анатолійовичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: ( багаторічні насадження – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1242.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5824га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЖУКУ Володимиру Володимировичу,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  6  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  1,5824га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ЖУКУ  Володимиру  Володимировичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЖУКУ  Володимиру  Володимировичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5824га., в тому
числі: ( сіножаті – 1,5824га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:05:001:0675.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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. ЗАДОРОЖНОМУ Сергію Юрійовичу, розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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. ЗАДОРОЖНОМУ Сергію Юрійовичу, розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр. ЗАДОРОЖНОМУ  Сергію  Юрійовичу
земельну ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га., в тому
числі: (рілля – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0321.
       Земельна ділянка знаходиться: вул. проф. Мостового, 21, с. Карпилівка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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. КВАЧУ Анатолію Івановичу, розроблений ФОП 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. КВАЧУ Анатолію Івановичу,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КВАЧУ  Анатолію  Івановичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1240.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5815га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КИСЛЯК  Вірі  Луківні,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,  керуючись
пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59 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  1,5815га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. КИСЛЯК Вірі Луківні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. КИСЛЯК Вірі Луківні земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5815га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 1,5815га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425189000:03:001:0987.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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 5,2233га у власність
гр.  КОВАЛЕКО  Наталії  Олександрівні,  розроблену  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34.ч.1  ст.26  ч1  ст.  59  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 5,2233га у власність
гр. КОВАЛЕКО Наталії Олександрівні, розроблену ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КОВАЛЕКО  Наталії  Олександрівні
земельну ділянку для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  площею  ––
5,2233га, в тому числі: (ріллі -5,2233га.).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:04:001:0289.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  КОМЛИКУ  Володимиру  Івановичу,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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.  КОМЛИКУ  Володимиру  Івановичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. КОМЛИКУ Володимиру Івановичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( ріллі – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1053.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  КОНОНЕНКУ  Івану  Васильовичу,  розроблений  ФО-П.  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34.ч.1  ст.26  ч.1  ст  59  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.  КОНОНЕНКУ  Івану  Васильовичу,   розробленй  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КОНОНЕНКУ  Івану  Васильовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,7000га, в тому
числі: ( ріллі – 1,7000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:02:001:0068.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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.  КРАВЧЕНКУ  Сергію  Миколайовичу,  розроблений  ФОП  ШЕВЧУК  Г.Б.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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. КРАВЧЕНКУ Сергію Миколайовичу, розроблений ФОП ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати  у  власність  гр. КРАВЧЕНКУ  Сергію  Миколайовичу
земельну ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5000га, в тому
числі: (рілля – 1,5000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0320.
       Земельна  ділянка  знаходиться:  с.  Карпилівка,   Прилуцького  р-ну.,
Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 1,2000га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  КРАВЧЕНКО  Ларисі  Миколаївні,  розроблений  ФОП  ШЕВЧУК  Г.Б.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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 1,2000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КРАВЧЕНКО Ларисі Миколаївні, розроблений ФОП ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати у власність гр. КРАВЧЕНКО Ларисі Миколаївні, земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,2000га, в тому
числі: (рілля – 1,2000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0300.
       Земельна ділянка знаходиться на території Срібнянської селищної ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 0,7369га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. КУКУРУЗАК Ользі Василівні, розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С., керуючись
пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59 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  0,7369га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. КУКУРУЗАК Ользі Василівні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КУКУРУЗАК  Ользі  Василівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,7369га, в тому
числі: ( ріллі – 0,7369га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:05:001:1061.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5815га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЛЕВУНУ  Сергію  Сергійовичу,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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  1,5815га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ЛЕВУНУ Сергію Сергійовичу,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЛЕВУНУ  Сергію  Сергійовичу  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5815га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 1,5815га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425189000:03:001:0985.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,3000га у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЛЕМАК Любові Миколаївні, розроблений ФОП ШЕВЧУК Г.Б., керуючись
пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59  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 0,3000га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЛЕМАК Любові Миколаївні, розроблений ФОП ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати  у  власність  гр. ЛЕМАК  Любові  Миколаївні  земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,3000га, в тому
числі: (рілля – 0,3000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:01:001:0166.
       Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Незалежності,  6,  с.  Гриціївка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ   РІШЕННЯ
(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,1359га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЛІСОВІЙ Галині Василівні, розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В., керуючись
пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59  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 0,1359га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ЛІСОВІЙ Галині Василівні, розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати у власність гр. ЛІСОВІЙ Галині Василівні земельну ділянку
для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,1359га., в тому
числі: (рілля – 0,1359га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:01:001:0595.
       Земельна ділянка знаходиться: вул. Шкільна, 5, смт. Дігтярі, Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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  4,0400га  у  власність  гр.
ЛІСОВІЙ Надії Іванівні, розроблену ФОП КУЖЕЛЬ А.С., керуючись пунктом
34.ч.1 ст.26 ч1 ст. 59 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  4,0400га  у  власність  гр.
ЛІСОВІЙ Надії Іванівні, розроблену ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЛІСОВІЙ Надії  Іванівні  земельну  ділянку
для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,   площею  ––
4,0400га, в тому числі: (ріллі -4,0400га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1290.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  ЛЯШКО  Наталії  Володимирівні,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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.  ЛЯШКО  Наталії  Володимирівні,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЛЯШКО  Наталії  Володимирівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( пасовища – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:05:001:0945.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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. ПЕРЧЕТІ Галині Василівні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С., керуючись
пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59 6 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.  ПЕРЧЕТІ Галині  Василівні,   розроблений ФОП  КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ПЕРЧЕТІ Галині Василівні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1288.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  ПИЛИПЧЕНКО  Анні  Сергіївні,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59   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. ПИЛИПЧЕНКО Анні Сергіївні,  розроблений ФОП  КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати у власність гр. ПИЛИПЧЕНКО Анні Сергіївні земельну ділянку
для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1241.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,4400га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  РАДЧЕНКО  Надії  Миколаївні,  розроблений  ФОП  ЖЕЛІБОЮ  О.В.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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 0,4400га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. РАДЧЕНКО Надії Миколаївні, розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр. РАДЧЕНКО  Надії  Миколаївні  земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,4400га, в тому
числі: (рілля – 0,4400га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:01:001:0297.
       Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Грушевського,  с.  Олексинці,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  РАТУШНОМУ Олегу  Анатолійовичу,  розроблений ФОП 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.  РАТУШНОМУ  Олегу  Анатолійовичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  РАТУШНОМУ  Олегу  Анатолійовичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( ріллі – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425181000:03:001:0003.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 0,2400га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  РЯБЕНКО  Світлані  Миколаївні,  розроблений  ФОП  ЖЕЛІБОЮ  О.В.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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 0,2400га у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. РЯБЕНКО Світлані Миколаївні, розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр. РЯБЕНКО  Світлані  Миколаївні,земельну
ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 0,2400га, в тому
числі: (рілля – 0,2400га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:01:001:0662.
       Земельна ділянка знаходиться: вул. Центральна, 59, с. Поділ,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  СКАЛИЗІ  Володимиру  Івановичу,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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.  СКАЛИЗІ  Володимиру  Івановичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. СКАЛИЗІ Володимиру Івановичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1239.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  СМОРОДІНОВУ  Віктору  Івановичу,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59   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.  СМОРОДІНОВУ  Віктору  Івановичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  СМОРОДІНОВУ  Віктору  Івановичу
земельну ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425184000:02:001:1243.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею 1,0000га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  СОЛОДОВНИКУ  Анатолію  Григоровичу,  розроблений  ФОП  ШЕВЧУК
Г.Б., керуючись пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні“ ст.ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України,
ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  п.5  ст.  16  Закону  України  “Про
Державний земельний кадастр“,  селищна рада вирішила: 

                                    
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

площею 1,0000га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. СОЛОДОВНИКУ Анатолію Григоровичу, розроблений ФОП ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати  у  власність  гр.  СОЛОДОВНИКУ  Анатолію  Григоровичу
земельну ділянку для:
-    ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,0000га, в тому
числі: (рілля – 1,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:01:001:0322.
       Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Лесі  Українки,  с.  Карпилівка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,9922га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ТИМОШЕНКО  Наталії  Вікторівні,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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  1,9922га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  ТИМОШЕНКО  Наталії  Вікторівні,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ТИМОШЕНКО  Наталії  Вікторівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,9922га, в тому
числі: ( ріллі – 1,9922га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425185000:03:001:0459.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5915га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. ФІЛАТ Олені Олександрівні, розроблений  ФОП КУЖЕЛЬ А.С., керуючись
пунктом 34 ч.1 ст 26 ч.1 ст 59  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  1,5915га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр.  ФІЛАТ Олені Олександрівні,   розроблений ФОП КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ФІЛАТ  Олені  Олександрівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5915га, в тому
числі: ( ріллі – 1,5915га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155400:04:001:0220.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,5815га  у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ХОМЕНКО  Наталії  Анатоліївні,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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  1,5815га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ХОМЕНКО Наталії Анатоліївні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ХОМЕНКО  Наталії  Анатоліївні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,5815га, в тому
числі: ( багаторічні насадження – 1,5815га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425189000:03:001:0986.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки
площею 1,4812га. у власність для ведення особистого селянського господарства
гр.  ЧЕРЕВКО  Аллі  Олександрівні,  розроблений  ФОП  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  1,4812га   у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  гр. ЧЕРЕВКО Аллі Олександрівні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ
А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  ЧЕРЕВКО  Аллі  Олександрівні  земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 1,4812га, в тому
числі: ( ріллі – 1,4812га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425187000:03:001:1286.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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 3,2298га. у власність гр. ЧОРНІЙ
Галині Василівні, розроблену ФОП КУЖЕЛЬ А.С., керуючись пунктом 34.ч.1
ст.26  ч1  ст.  59  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 3,2298га  у власність гр. ЧОРНІЙ
Галині Василівні, розроблену ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЧОРНІЙ Галині Василівні земельну ділянку
для: 
-    ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,   площею  ––
3,2298га, в тому числі: (ріллі -3,2298га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425183000:04:001:0014.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.  ЧУРІЛОВУ  Артему  Миколайовичу,  розроблений  ФОП  КУЖЕЛЬ  А.С.,
керуючись  пунктом  34  ч.1  ст  26  ч.1  ст  59  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.  ЧУРІЛОВУ  Артему  Миколайовичу,   розроблений  ФОП
КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. ЧУРІЛОВУ Артему Миколайовичу земельну
ділянку для:
-   ведення особистого селянського господарства,  площею –– 2,0000га, в тому
числі: ( ріллі – 2,0000га).
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:04:001:1028.
Земельна  ділянка  знаходиться  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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. КРИКЛИВІЙ
Зої Прокопівні,  розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.,  керуючись пунктом 34.ч.1
ст.26  ч1  ст.  59  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. КРИКЛИВІЙ
Зої Прокопівні, розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КРИКЛИВІЙ  Зої  Прокопівні  земельну
ділянку для:
-     індивідуального  садівництва,   площею  ––  0,1200га,  в  тому  числі:
(багаторічні насадження – 0,1200га)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1205.
Земельна  ділянка  знаходиться   на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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. КРИКЛИВІЙ
Наталії  Анатоліївні  ,  розроблений  ФОП КУЖЕЛЬ А.С.,  керуючись  пунктом
34.ч.1 ст.26 ч1 ст. 59 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. КРИКЛИВІЙ
Наталії Анатоліївні, розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати у власність гр. КРИКЛИВІЙ Наталії Анатоліївні земельну
ділянку для:
-     індивідуального  садівництва,   площею  ––  0,1200га,  в  тому  числі:
(багаторічні насадження – 0,1200га)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1203.
Земельна  ділянка  знаходиться   на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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.
КРИКЛИВОМУ  Ярославу  Івановичу,  розроблений  ФОП  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  0,1200га  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.
КРИКЛИВОМУ Ярославу Івановичу, розроблений ФОП КУЖЕЛЬ А.С.

2. Передати  у  власність  гр.  КРИКЛИВОМУ  Ярославу  Івановичу
земельну ділянку для:
-     індивідуального  садівництва,   площею  ––  0,1200га,  в  тому  числі:
(багаторічні насадження – 0,1200га)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1204.
Земельна  ділянка  знаходиться   на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

Про  передачу безоплатно у власність 
земельної ділянки для індивідуального
садівництва

Розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею  0,0880га  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.
МАРТИЩЕНКО  Юлії  Леонідівні,  розроблений  ФОП  ДАНИЛЕНКО  В.В.,
керуючись  пунктом  34.ч.1  ст.26  ч1  ст.  59  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  0,0880га  у  власність  для  індивідуального  садівництва  гр.
МАРТИЩЕНКО Юлії Леонідівні, розроблений ФОП ДАНИЛЕНКО В.В.

2. Передати у власність гр. МАРТИЩЕНКО Юлії Леонідівні земельну
ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею ––  0,0880га, в тому числі: (рілля –
0,0880га)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:005:0152.
Земельна ділянка знаходиться: вул. Першотравнева, смт. Срібне,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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.
МАРТИЩЕНКО  Юлії  Леонідівні,  розроблену  ФОП  ДАНИЛЕНКО  В.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.
МАРТИЩЕНКО Юлії Леонідівні, розроблену ФОП ДАНИЛЕНКО В.В.

2. Передати у власність гр. МАРТИЩЕНКО Юлії Леонідівні земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,1500га, в тому числі: забудовані землі – 0,0642га, рілля –
0,0858га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:01:005:0153.
      Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Першотравнева,  13,  смт.  Срібне,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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.
ЛЕМАК Любові Миколаївні, гр. ПОДРУЖКО Надії Петрівні, розроблену ФО-
П. ШЕВЧУК Г.Б. на основі польових вимірів по фактичному користуванню в
межах, погоджених суміжними землекористувачами, керуючись пунктом 34.ч.1
ст.26  ч1  ст.  59  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.
ЛЕМАК Любові Миколаївні, гр. ПОДРУЖКО Надії Петрівні, розроблену ФОП
ШЕВЧУК Г.Б.

2. Передати  у  власність  гр. ЛЕМАК  Любові  Миколаївні,  гр.
ПОДРУЖКО Надії Петрівні земельну ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га, в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1575га,
рілля – 0,0925га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425182500:01:001:0165.
      Земельна  ділянка  знаходиться:  вул.  Незалежності,  6,  с.  Гриціївка,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання)

2022 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.
РЯБЕНКО Світлані Миколаївні,  розроблену ФОП 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.
РЯБЕНКО Світлані Миколаївні, розроблену ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр. РЯБЕНКО  Світлані  Миколаївні  земельну
ділянку для:

-  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею – 0,2500га, в тому числі: малоповерхова забудова – 0,1500га,
рілля – 0,1000га. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425186000:01:001:0660.
      Земельна ділянка знаходиться: вул. Центральна, 59, с. Поділ,  Прилуцького
р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                               Олена ПАНЧЕНКО 



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 (чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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. ЧЕРКАСУ 
Артему Ігоровичу  ,  розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.,  керуючись пунктом
34.ч.1 ст.26 ч1 ст. 59 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.  ЧЕРКАСУ
Артему Ігоровичу, розроблений ФОП. ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ЧЕРКАСУ  Артему  Ігоровичу  земельну
ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею ––  0,1200га, в тому числі: (рілля –
0,1200га)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1201.
Земельна  ділянка  знаходиться   на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 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. ЧЕРКАСУ 
Ігору Віталійовичу ,  розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.,  керуючись пунктом
34.ч.1 ст.26 ч1 ст. 59Закону 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.  ЧЕРКАСУ
Ігору Віталійовичу, розроблений ФОП ЖЕЛІБОЮ О.В.

2. Передати  у  власність  гр.  ЧЕРКАСУ  Ігору  Віталійовичу  земельну
ділянку для:
-    індивідуального садівництва,  площею ––  0,1200га, в тому числі: (рілля –
0,1200га)
Кадастровий номер земельної ділянки: 7425155100:04:001:1200.
Земельна  ділянка  знаходиться   на  території  Срібнянської  селищної  ради,
Прилуцького р-ну.,  Чернігівської обл.

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО



 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

______________ 2022 року
смт. Срібне

Про розгляд звернення 
голови правління АТ 
«Облтеплокомуненерго» 
Олексія ЩЕРБИНИ

    Розглянувши звернення  голови  правління  АТ «Облтеплокомуненерго»
Олексія  ЩЕРБИНИ  про  зменшення  розміру  орендної  плати  (пільги)   у
розмірі 0,03% від суми вартості  орендованого майна на рік за договорами
оренди цілісного майнового комплексу від 08 січня  2003 року №537 та від
01.04.2008 року №23/197 відповідно,  керуючись пунктом 28, ч1 ст.26 ч1,ст.
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
            1.Відмовити  у  наданні  пільги  за  оренду  цілісного  майнового
комплексу АТ «Облтеплокомуненерго».

2.Забезпечити  оприлюднення  цього  рішення  згідно  з  діючим
законодавством.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної
діяльності.

    Селищний голова                                                          Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЕКТ РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

04  лютого 2022 року

смт Срібне

Про   затвердження  Програми
забезпечення пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту на 
території Срібнянської селищної ради
на 2022-2024 роки

Відповідно до ст. 143 Конституції України, п 22 ч 1 ст 26, ч 1 ст 56 Закону
України «Про місцеве самоврядування» Кодексу Цивільного захисту України,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 року №308
«Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання,
ліквідації  надзвичайних ситуацій  техногенного  і  природного харектеру та  їх
наслідків», селищна рада вирішила:

1.       Затвердити Програму забезпечення пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту на території  Срібнянської селищної ради на  2022-
2024 роки що додається.

2.       Вважати таким, що втратило чинність рішення сьомої  сесії сьомого
скликання  від  03  квітня  2018  року  «Про  затвердження  Програми
забезпечення  пожежної,  техногеної  безпеки  та  цивільного  захисту  на
території Срібнянської селищної ради на 2018-2022 роки»

3.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з  питань  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та  інвестиційної
діяльності.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



Проєкт

РІШЕННЯ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

____ лютого 2022 року        
смт Срібне

Про затвердження звіту
про незалежну оцінку майна

Розглянувши Звіт про незалежну оцінку майна - квартири загальною
площею 34.7 м. кв., житловою площею 16.9 м. кв., розташованої за адресою:
Чернігівська область, Прилуцький район, смт Срібне, вул. Миру, буд. 63-а,
кв.1,  який  виконаний  суб’єктом  оціночної  діяльності,  оцінювачем  ФОП
КАЛІШ Євген  Іванович,    рецензію на  звіт  про  незалежну оцінку  майна,
квартири, розташованої за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район,
смт. Срібне, вул. Миру, буд. 63-а, кв.1, виконану рецензентом ПП «Експерт»,
директором КІЧЕЮ Владиславом Валерійовичем, керуючись ст.ст. 17, 25, ч.1
ст.59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України  «Про  оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну  оціночну
діяльність», враховуючи позитивну рецензію на звіт  про незалежну оцінку
майна, квартири, селищна рада вирішила: 

1. Затвердити  Звіт  про  незалежну  оцінку  майна,  квартири  загальною
площею 34.7 м. кв., житловою площею 16.9 м. кв., розташованої за адресою:
Чернігівська область, Прилуцький район, смт Срібне, вул. Миру, буд. 63-а,
кв.1,  який  виконаний  суб’єктом  оціночної  діяльності,  оцінювачем  ФОП
КАЛІШ  Євген  Іванович,    погодивши  величину  вартості,  отриману  в
результаті   оцінки  в  сумі  156211  грн  (сто  п’ятдесят  шість  тисяч  двісті
одинадцять гривень, 00 коп.) без ПДВ, станом на 29.01.2022 р.

2. Відповідальність  за  виконання  звіту  про  незалежну оцінку  майна  та
надані висновки покласти на суб’єкти оціночної діяльності.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та  інвестиційної
діяльності.

Селищний голова       Олена ПАНЧЕНКО



Проєкт

РІШЕННЯ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

____ лютого 2022 року        
смт Срібне

Про надання дозволу на відчуження
об’єкта комунального майна

Розглянувши  звернення  генерального  директора  КНП  «Срібнянська
ЦЛ»  Миколи  Діденка  від  01.02.2022  №  82  щодо  надання  дозволу  на
відчуження  (продаж)  майна  комунальної  власності,   відповідно  до  ст.  17,
пункту 30 частини першої  статті 26, частини 1 ст. 59, 60 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Положення  про  порядок
відчуження  та  списання  майна,  що  перебуває  у  комунальній  власності
Срібнянської селищної ради, затвердженого рішенням восьмої сесії восьмого
скликання  Срібнянської  селищної  ради  від  25.06.2021,  селищна  рада
вирішила:

1. Надати  дозвіл  КНП  «Срібнянська  ЦЛ»  на  відчуження  (продаж)
однокімнатної квартири  загальною площею 34.7 м. кв.,  житловою площею
16.9 м. кв., розташованою за адресою: вулиця Миру, 63-а, кв. 1, смт Срібне,
Прилуцький  район,  Чернігівська  область,  що  належить  до  комунальної
власності селищної ради та знаходиться на балансі КНП «Срібнянська ЦЛ».

2. Відчуження вищевказаного об’єкта здійснити шляхом продажу через
аукціон  за  вартістю  не  нижчою  ніж  визначена  незалежною  експертною
оцінкою.

3. Затвердити умови продажу об’єкта:
- витрати  пов’язані  з  підготовкою  до  продажу  об’єкта  покласти  на

балансоутримувача об’єкта КНП «Срібнянська ЦЛ»;
- подальше використання об’єкта визначає покупець;
- витрати пов’язані з проведенням продажу об’єкта покласти на покупця.

4. Доручити  генеральному  директору  КНП  «Срібнянська  ЦЛ»  Миколі
ДІДЕНКУ здійснити організаційно-правові дії, пов’язані з продажем об’єкта
нерухомого  майна,  в  установленому  законом порядку  за  рахунок  власних
коштів підприємства. 



5. Кошти,  отримані  від  продажу  вищезазначеного  об’єкту  комунальної
власності залишаються у розпорядженні КНП «Срібнянська ЦЛ».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та  інвестиційної
діяльності.

Селищний голова       Олена ПАНЧЕНКО



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяву   гр.  ЦИГУРИ  В.В.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. ЦИГУРА 

Володимир 
Васильович

Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
 с. Олексинці,
 вул. Перемоги, 71

0,81га.- вул. Перемоги, 71, с. Олексинці,
Прилуцький р-н., Чернігівська обл.

      2.   Гр. ЦИГУРІ В.В. 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



ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

2022 року     
смт Срібне

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

Розглянувши  заяви   гр.  ЧЕЧЕЛЬ  Л.І.  «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
пунктом 34, ч.1 ст.26, ч1,ст. 59 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. ЧЕЧЕЛЬ Любов 

Іванівна
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н.
с. Березівка,
вул. Красна, 8

0,40га.-  Срібнянська селищна рада
 Прилуцький  р-н. Чернігівська обл.

      2.   Гр. ЧЕЧЕЛЬ Л.І.  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
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