
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін  у додаток 1  рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26 квітня 2017 року № 145 

«Про створення комісії з визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам»  

 

Розглянувши подання управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради 

від 16 січня 2021 року №2-01/21, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України 

«Про оренду землі», статей 12,125,126 Земельного кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам», керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад комісії з  визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам відповідно до додатку 1 (додається). 

 

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови 

Усенка О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради від 

26 квітня 2017 року № 145 

 

 Основний склад  

комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

 

Усенко 

Олег Петрович 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 

 

- заступник голови комісії, перший заступник 

міського голови;  

Шпак 

Інна Ігорівна 

- секретар комісії, завідувач сектору претензійно-

позовної роботи управління самоврядного 

контролю  Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комісії: 

 

Борзак  Олеся  

Василівна 

 

- начальник управління регулювання земельних 

відносин Білоцерківської міської ради; 

 

Дорогань 

Володимир Леонідович 

 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю Білоцерківської міської 

ради; 

 

Земецька Юлія 

Юріївна 

 

- начальник управління економіки Білоцерківської 

міської ради; 

 

Ілляшенко 

Віктор Михайлович 

 

- начальник комунальної  установи Білоцерківської 

міської ради  «Інспекція з благоустрою м. Біла 

Церква»; 

 

Савченко Олег Іванович 

 

- директор департаменту житлово-комунального     

господарства  Білоцерківської міської ради; 

 

Савчук Юрій Степанович 

 

- заступник міського голови; 

Терещенков Олександр 

Сергійович 

 

- начальник управління містобудування та 

архітектури  Білоцерківської міської ради; 

Терещук 

Світлана Григорівна 

- начальник  управління фінансів Білоцерківської 

міської ради; 

 

Харіна 

Вікторія Василівна 

 

- в.о. начальника управління самоврядного 

контролю Білоцерківської міської ради; 

Ястреб  

Оксана Анатоліївна 

- начальник  міськрайонного управління у 

Білоцерківському районі та м. Білій Церкві 

Головного управління Держгеокадастру  у 

Київській області (за згодою). 
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Примітка. 

1. До основного складу комісії  за протокольним рішенням  комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам також включаються:  

-  власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки;     

 -представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх 

відшкодовувати.   

2. У випадках коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх 

у непридатність для користування за цільовим призначенням, за рішенням виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради до основного складу комісії включаються також 

представники територіальних органів Держсільгоспінспекції, санітарно-епідеміологічних і 

природоохоронних органів та інших органів визначених чинним законодавством України. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

 комітету міської ради                 Анна ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


