
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

08 лютого 2022року № 15
смт.Перегінське

Про затвердження актів визначення розміру збитків 
(неотриманий дохід у вигляді орендної плані) 
Перегінеькій селищній раді, заподіяної внаслідок 
використання земельних ділянок без оформлення 
правовстановлюючих документів (за межами 
населеного пункту с. Небилів, вул. Грушевського)

Розглянувши акт та розрахунки комісії по визначенню та відшкодуванню 
збитків Перегінеькій селищній раді від 04.02.2022 року № 1 та № 2. відповідно до ст. 
156. 157 Земельного кодексу України, частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу 
України , ст.288.5.1 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 19.04.1993 року № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам» (зі змінами), Положення про 
комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам на території Перегінської селищної ради.затвердженого 
рішенням виконавчого комітету від 31.08.2021 року № 98. з метою захисту 
майнових прав Перегінської селищної ради як власника землі, керуючись ст..ЗЗ 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:
1.Затвердити акт визначення розміру збитків (неотриманий дохід у вигляді орендної 
плати) Перегінеькій селищній раді, заподіяної ПП «Надія» (директор Тичковський 
51.51.), внаслідок використання земельної ділянки площею 0.1500га. кадастровий 
номер 2624883601:02:001:0060, за межами населеного пункту с. Небилів, вул. 
Грушевського без оформлення правовстановлюючих документів від 04.02.2022 року 
№1.
Сума завданих збитків становить 1 408.71 грн. (одна тисяча чотириста вісім грн. 71 
коп.)
2.Затвердити акт визначення розміру збитків (неотриманий дохід у вигляді орендної 
плати) Перегінеькій селищній раді, заподіяної ПП «Надія» (директор Тичковський 
51.Я.), внаслідок використання земельної ділянки площею 0.2770га. кадастровий 
номер 2624883601:02:001:0050. за межами населеного пункту с. Небилів. вул. 
Грушевського без оформлення правовстановлюючих документів від 04.02.2022 
року № 2.
Сума завданих збитків становить 2 601.39 грн. (дві тисячі шістсот одна грн. 39 коп.)
3. ПГ1 «Надія» відшкодувати завдані збитки загальною сумою 4 010.10 грн. (чотири 
тисячі десять грн. 10 коп.) за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після 
затвердження актів зазначених в п.1 та п.2 цього рішення. За бажанням платника 
збільшити строк відшкодування збитків до шести місяців.
4. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на головного 
відповідального виконавця - відділ земельних ресурсів та екології (О. Сенич).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Вагилевича В. М.

Селищний голова Ірина ЛІОКЛЯН


