
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  18 серпня 2021 р.                                                                                 № 194  

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 19.02.2021 №45 Про створення 

комісії з визначення  розміру збитків 

заподіяних власникам  землі та 

землекористувачам 

 

Відповідно до статей 12, 125, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного Кодексу 

України, статті 1166 Цивільного кодексу України, ст. 33, 40 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.04.1993 року №284 «Про порядок визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам», з метою збільшення 

надходжень від плати за землю, захисту майнових прав міської ради від 

несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання 

договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок 

комунальної власності, що призводить до втрат міського бюджету, визначення 

та відшкодування збитків, виконавчий комітет Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є: 

 

1. Внести до рішення виконавчого комітету від 19.02.2021 №45 "Про 

створення комісії з визначення  розміру збитків заподіяних власникам  землі та 

землекористувачам" такі зміни: 
 

1) Додаток до рішення щодо складу комісії викласти у наступній редакції, 

додається. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Горкуна 

В.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Галина БІЛЕЦЬКА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради  

19 лютого 2021 р.  №  45 

 

СКЛАД 

комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

 

Осадчий Олег Васильович - секретар виконавчого комітету - голова комісії   

 

Горкун Володимир Іванович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради - заступник голови комісії 

Петечел Олена Володимирівна - головний спеціаліст відділу земельних відносин та екології, 

секретар комісії  

члени комісії 

Ляшук Михайло Миколайович - начальник відділу економічного розвитку та інвестицій  

Байбула Наталія Михайлівна - начальник відділу земельних відносин та екології 

Яремчук Володимир 

Леонідович 

- 
начальник відділу юридичного забезпечення 

Постой Оксана Йосипівна 
- начальник бюджетного відділу управління фінансів 

Андрушівської міської ради 

Комінарець Антон 

Олександрович 

- начальник відділу комунальної власності, містобудування та 

архітектури 

Рудюк Петро Миколайович - 

депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та 

земельних відносин 

Клімчук Сергій 

Олександрович 
- 

начальник Андрушівської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській 

області 

Захлібний Віктор Андрійович - 

державний інспектор по охороні та використанню земель 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області(за згодою) 

Представник Інспекції 

узгоджується у кожному 

конкретному випадку   

- 
представник територіального органу Держекоінспекції (за 

згодою) 

 - 
власники  землі  або  землекористувачі (орендарі), яким 

заподіяні  збитки 

 - 
представники підприємств, установ, організацій  

та   громадяни,   які   будуть   їх  відшкодовувати 

 -  старости відповідних сіл громади (за потреби) 

___________________________________________________________________ 


