
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

14 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 січня 2022 року                                                                               №14-17/VIІI 

 

Про укладення договорів про 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 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 (неодержаного доходу) за час фактичного 

користування земельними ділянками в комерційних та інших цілях, які 

розташовані в адмінмежах Руськополянської сільської ради, у межах та за 

межами населеного пункту с. Руська Поляна, с.Геронимівка, с.Дубіївка з нижче 

зазначеними громадянами: 

№п/п ПІП 

землекористувача/землевласника 

Площа 

земельної 

ділянки, га  

Адреса розташування земельної 

ділянки 

1 ОСББ «Офшор», Дем’яненко Віктор 

Миколайович 

0,4671 вул. Героїв Чорнобиля, 50/1, 

с.Руська Поляна 

2 Городніча Наталія Сергіївна 0,01 вул. Небесної Сотні, с.Руська 

Поляна 

3 Зезуль Світлана Василівна 0,0082 вул. Вербицького, с. Руська Поляна 

4 Пархоменко Андрій Олександрович 0,03 ур. Смілянське шосе, 3/1, за 

межами населеного пункту 

с.Руська Поляна 

5 Федоренко Максим Андрійович 0,2921 вул. Геронимівська, 1/1, за межами  

населеного пункту с.Геронимівка 

6 Саєнко Іван Федорович 0,10 вул. 8 Березня, 56, с.Дубіївка 

7 Саєнко Іван Федорович 0,05 вул. Перемоги, 90, с.Дубіївка 

8 Турлаков Віктор Семенович 0,04 вул. 8 Березня, 9, с.Дубіївка 

 



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

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

Кодексу України. 

3. 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 

  



 


