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08 лютого 2022року 
смт.Перегінське

№ 16

Про затвердження акту визначення розміру збитків 
(неотриманий дохід у вигляді орендної плати) 
Перегіиській селищній раді, заподіяної внаслідок 
використання земельної ділянки без оформлення 
правоветановліоіочих документів в смг. Перегінське 
по вул. Сагайдачного, 128а

Розглянувши акт та розрахунки комісії по визначенню та відшкодуванню 
збитків Перегіиській селищній раді від 04.02.2022 року № 3. 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) Перегіиській селищній раді, заподіяної гр. Шляхтич Любов'ю Ярославівною, 
внаслідок використання земельної ділянки площею 0.1899га. кадастровий номера 
2624855800:01:009:0121 в смт. Перегінське по вул. Сагайдачного. 128а без 
оформлення правовстановлюючих документів від 04.02.2022 року № 3.
Сума завданих збитків становить 9 267,30 грн. ( дев'ять тисяч двісті шістдесят сім 
грн. 30 коп.)
2. Гр. Шляхтич Л.Я. відшкодувати завдані збитки в сумі 9 267.30 грн. ( дев'ять тисяч 
двісті шістдесят сім грн. 30 коп.) за рахунок власних коштів не пізніше одного 
місяця після затвердження акту зазначеного в п.1 цього рішення. За бажанням 
платника збільшити строк відшкодування збитків до шести місяців.
3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на головного 
відповідального виконавця - відділ земельних ресурсів та екології (О. Сенич).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Вагилевича В.М.

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН


