
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 698 

 

Про затвердження Акту з визначення розміру та 

відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам від 08 вересня 2021 року № 3/09 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління самоврядного контролю 

Білоцерківської міської ради від 21 вересня 2021 року №32-09/21,  Акт з визначення розміру 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 08 вересня 2021 року  № 

3/09, відповідно до статей 12, 125, 126, 156, 157, 189, 206, 211 Земельного кодексу України, 

статей 1212, 1213, 1214 Цивільного кодексу України, статті 33, частини 6 статті 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», статті 

20 Закону України «Про охорону земель», Порядку визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 1993 року № 284, рішення виконавчого комітету міської ради від 26 

квітня 2017 року № 145 «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам», рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 09 лютого 2021 року №95 «Про внесення змін у додаток 1 рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської  міської ради від 26 квітня 2017 року №145 «Про 

створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», Положення про управління самоврядного контролю Білоцерківської 

міської ради, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради VІІ скликання від 30 

серпня 2018 року №2571-55-VІІ, згідно протоколу засідання Комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 08 вересня 2021 року 

№14/09, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Акт з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам від 08 вересня  2021 року № 3/09 (додається).   

2. Управлінню самоврядного контролю Білоцерківської міської ради довести до відома 

боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСИЧ ПЛЮС», що він зобов’язаний 

вжити заходів щодо усунення порушень земельного законодавства, зафіксованих Актом з 

визначення  розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 08 

вересня  2021 року № 3/09. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, голову 

комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

Усенка О.П. 

 

 

Міський голова                       Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 


