
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

5 сесія                                      VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ   Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 лютого 2021 року                                                                             №5-/VIІI 

 

Про укладення договорів відшкодування збитків 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.ст. 12, 93, 125, 126, 206 Земельного кодексу  України, Закону України 

“Про оренду землі”, постанови КМУ від 19.04.1993 р. №284 (зі змінами), 

розглянувши заяви ФОП/ТОВ/ПП/СТОВ/громадян, врахувавши рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища, комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з метою 

недопущення втрат до місцевого бюджету, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати дозвіл Руськополянському сільському голові на укладення 

договорів про відшкодування збитків за фактичне користування/володіння 

земельними ділянками в комерційних, промислових та інших цілях, які 

розташовані в адмінмежах Руськополянської сільської ради, в межах   населеного 

пункту с. Дубіївка на 2021 рік з нижче зазначеними громадянами: 

№п/п ПІП 

землекористувача/землевласника 

Площа 

земельної 

ділянки, га  

Адреса розташування 

земельної ділянки 

1 ФОП Саєнко Іван Федорович 0,10 вул. 8 Березня, 2/22 

2 ФОП Саєнко Іван Федорович 0,05 вул. Перемоги,90 

3 ФОП Науменко Володимир 

Миколайович 

0,05 вул. Чекаленка,27б 

4 Зарудніцький Роман Петрович 0,3976 вул. 8 Березня,2/21 

5 ТОВ “АКВА АРТЄЛь” 0,3108 вул. Богдана Хмельницького,6/4 

6 Щава Юрій Петрович 0,2726 вул. Богдана Хмельницького,6/1 

7 Лисенко Олександр Миколайович 0,5799 вул. Богдана Хмельницького ,6/2 

 

2. Надати дозвіл Руськополянському сільському голові на укладення 

договорів про відшкодування збитків за фактичне користування земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення на 2021 рік, які розташовані в 

адмінмежах Руськополянської сільської ради, за межами населеного пункту 

с.Дубіївка, на період оформлення та державної реєстрації документів, що 

посвідчують право користування земельними ділянками:  



№п/п Землекористувачі Дані про земельні ділянки, 

кадастровий номер 

Площа земельної 

ділянки, га 

1 СТОВ «ЗОРЯ-1» Польові шляхи 0,50 

2 СТОВ «ЗОРЯ-2» Польові шляхи 0,50 

3 СТОВ «ЗОРЯ» Польові шляхи 2,0 

4 СТОВ «АГРОІНВЕСТПЛЮС» Польові шляхи 0,95 

5 Дуцька Ольга Гнатівна 7124983000:01:002:0347 0,2890 

 

 3. Зобов’язати землекористувачів даного рішення виконувати обов’язки 

користувачів земельних ділянок згідно з вимогами ст.ст. 92, 93, 95, 96 

Земельного Кодексу України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища, комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

           Сільський голова                                             Олег ГРИЦЕНКО 
  



 


