
                                                                           

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  20 червня 2022 року                 Баштанка                                               № 71 

 

Про затвердження актів комісії з 
визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та 
землекористувачам 

 

 

Розглянувши акти комісії з визначення та відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам від 16.06.2022р., керуючись статтями 90, 152, 156, 

157 Земельного кодексу України, статтями 40, 52, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
19 квітня 1993 №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам», Положенням про комісію з визначення 
та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженим 

рішенням міської ради від 29 серпня 2018року №20 «Про створення  комісії з 
визначення та  відшкодування  збитків  власникам землі  та  
землекористувачам», внаслідок несплати за використання земельних ділянок, 

комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам 16.06.2022р. визначила розмір збитків, нанесених 
Баштанській міській раді, а саме громадянином Д ___. П___.І___., Г__. 

А___.А___., Т__. О___.С___., П___. О__.Д___., Г__. Г__.О__., виконавчий 
комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити акти комісії з визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам від 16.06.2022 про визначення розміру 
збитків, нанесених Баштанській міській раді: 

 

Д __ П__ І__ нараховано за 2022 рік за самовільне використання земельної 
ділянки площею 10,0 га у розмірі 32445,60 грн;  

 

Д __ П__ І___ нараховано за 2022 рік за самовільне використання земельної 
ділянки площею 3,0 га у розмірі 9733,68 грн;  

 



Г___ А___ А ___ нараховано за 2022 рік за самовільне використання 
земельної ділянки площею 21,0 га у розмірі 68135,76 грн;  

 

Г___ А___ А___ нараховано за 2022 рік за самовільне використання 
земельної ділянки площею 42,6147 га у розмірі 138265,95 грн;  

 

Т___ О___ С___ нараховано за 2022 рік за самовільне використання 
земельної ділянки площею 94,8644 га у розмірі 307793,24 грн; 

  

П ___ О___ Д ___ нараховано за 2022 рік за самовільне використання 
земельної ділянки площею 4,0696 га у розмірі 13204,06 грн;  

 

Г___ Г ___ О___ нараховано за 2022 рік за самовільне використання 
земельної ділянки площею 10,7 га у розмірі 34716,79 грн;  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 
Васильєва. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

20.06.20222 № 71 

 

АКТ № 24 

про визначення збитків власнику землі 
м.Баштанка                                                                                               16.06.2022 р.  

Комісія для визначення збитків власнику землі (далі - Комісія), що діє на 
підставі рішення ХХVІІ сесії міської ради сьомого скликання від 29 серпня 
2018р. № 20,  

ВСТАНОВИЛА 

1.   Користувач земельних ділянок: Д __ П__ І___.  

2. Земельна ділянка, яку використовують: 4820610100:09:000:0413 (площа 
10,0000га),  
3.   Підстава використання земельної ділянки:  
Самовільне зайняття земельної ділянки. 
4. Розмір збитків за 2022рік, завданих власнику землі або землекористувачу 
внаслідок самовільного використання земельної ділянки становить                
32445,60 грн 

5. Акт подається на затвердження виконавчому комітету міської ради.  

Голова комісії   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

Заступник комісії  Світлана ЄВДОЩЕНКО 

Члени комісії:   Петро ЖИГАЛКІН 

  Віктор МАЙДАНОВ 

  Олександр ГОРБЕНКО 

  Віталій ГРИЦЮК 

  Оксана ВИНОГРАДОВА 

  Іван БУБЛИК 

  

 

 

Юрій БУБЛИК 

 

Секретар комісії 
  

Василь ІВАСИК 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

20.06.20222 № 71 

 

 

АКТ № 25 

про визначення збитків власнику землі 
м.Баштанка                                                                                               16.06.2022 р.  

Комісія для визначення збитків власнику землі (далі - Комісія), що діє на 
підставі рішення ХХVІІ сесії міської ради сьомого скликання від 29 серпня 
2018р. № 20,  

ВСТАНОВИЛА 

1.   Користувач земельних ділянок: Д __ П__ І___.  

2. Земельна ділянка, яку використовують: (в межах міста Баштанка), (площа 
3,0000га),  
3.   Підстава використання земельної ділянки:  
Самовільне зайняття земельної ділянки. 
4. Розмір збитків за 2022рік, завданих власнику землі або землекористувачу 
внаслідок самовільного використання земельної ділянки становить                               
9733,68 грн. 
5. Акт подається на затвердження виконавчому комітету міської ради.  

Голова комісії   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

Заступник комісії  Світлана ЄВДОЩЕНКО 

Члени комісії:   Петро ЖИГАЛКІН 

  Віктор МАЙДАНОВ 

  Олександр ГОРБЕНКО 

  Віталій ГРИЦЮК 

  Оксана ВИНОГРАДОВА 

  Іван БУБЛИК 

  

 

 

Юрій БУБЛИК 

 

Секретар комісії 
  

Василь ІВАСИК 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

20.06.20222 № 71 

 

 
 

АКТ № 26 

про визначення збитків власнику землі 
м.Баштанка                                                                                               16.06.2022 р.  

Комісія для визначення збитків власнику землі (далі - Комісія), що діє на 
підставі рішення ХХVІІ сесії міської ради сьомого скликання від 29 серпня 
2018р. № 20,  

ВСТАНОВИЛА 

1.   Користувач земельних ділянок: Г __. А___. А___.  

2. Земельна ділянка, яку використовують: кадастровий номер 
4820610000:05:000:0449, (площа 42,6147 га),  

3.   Підстава використання земельної ділянки:  
Самовільне зайняття земельної ділянки. 
4. Розмір збитків за 2022рік, завданих власнику землі або землекористувачу 
внаслідок самовільного використання земельної ділянки становить                
138265,95 грн. 
5. Акт подається на затвердження виконавчому комітету міської ради.  

Голова комісії   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

Заступник комісії  Світлана ЄВДОЩЕНКО 

Члени комісії:   Петро ЖИГАЛКІН 

  Віктор МАЙДАНОВ 

  Олександр ГОРБЕНКО 

  Віталій ГРИЦЮК 

  Оксана ВИНОГРАДОВА 

  Іван БУБЛИК 

  

 

 

Юрій БУБЛИК 

 

Секретар комісії 
  

Василь ІВАСИК 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

20.06.20222 № 71 

 

 

 

АКТ № 27 

про визначення збитків власнику землі 
м.Баштанка                                                                                               16.06.2022 р.  

Комісія для визначення збитків власнику землі (далі - Комісія), що діє на 
підставі рішення ХХVІІ сесії міської ради сьомого скликання від 29 серпня 
2018р. № 20,  

ВСТАНОВИЛА 

1.   Користувач земельних ділянок: Г__. А__. А___.  

2. Земельна ділянка, яку використовують: кадастровий номер 
4820610000:07:000:0608, (площа 21,0000га),  
3.   Підстава використання земельної ділянки:  
Самовільне зайняття земельної ділянки. 
4. Розмір збитків за 2022рік, завданих власнику землі або землекористувачу 
внаслідок самовільного використання земельної ділянки становить                
68135,76 грн. 
5. Акт подається на затвердження виконавчому комітету міської ради.  

Голова комісії   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

Заступник комісії  Світлана ЄВДОЩЕНКО 

Члени комісії:   Петро ЖИГАЛКІН 

  Віктор МАЙДАНОВ 

  Олександр ГОРБЕНКО 

  Віталій ГРИЦЮК 

  Оксана ВИНОГРАДОВА 

  Іван БУБЛИК 

  

 

 

Юрій БУБЛИК 

 

Секретар комісії 
  

Василь ІВАСИК 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

20.06.20222 № 71 
 

 

 

АКТ № 28 

про визначення збитків власнику землі 
м.Баштанка                                                                                               16.06.2022 р.  

Комісія для визначення збитків власнику землі (далі - Комісія), що діє на 
підставі рішення ХХVІІ сесії міської ради сьомого скликання від 29 серпня 
2018р. № 20,  

ВСТАНОВИЛА 

1.   Користувач земельних ділянок: Т___. О___. С___.  

2. Земельна ділянка, яку використовують: кадастровий номер 
4820685900:01:000:0656, (площа 94,8644га),  

3.   Підстава використання земельної ділянки:  
Самовільне зайняття земельної ділянки. 
4. Розмір збитків за 2022рік, завданих власнику землі або землекористувачу 
внаслідок самовільного використання земельної ділянки становить                                
307793,24 грн. 
5. Акт подається на затвердження виконавчому комітету міської ради.  

Голова комісії   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

Заступник комісії  Світлана ЄВДОЩЕНКО 

Члени комісії:   Петро ЖИГАЛКІН 

  Віктор МАЙДАНОВ 

  Олександр ГОРБЕНКО 

  Віталій ГРИЦЮК 

  Оксана ВИНОГРАДОВА 

  Іван БУБЛИК 

  

 

 

Юрій БУБЛИК 

 

Секретар комісії 
  

Василь ІВАСИК 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

20.06.20222 № 71 
 

 

 

АКТ №  29 

про визначення збитків власнику землі 
м.Баштанка                                                                                               16.06.2022 р.  

Комісія для визначення збитків власнику землі (далі - Комісія), що діє на 
підставі рішення ХХVІІ сесії міської ради сьомого скликання від 29 серпня 
2018р. № 20,  

ВСТАНОВИЛА 

1.   Користувач земельних ділянок: П___ О___ Д___.  

2. Земельна ділянка, яку використовують: кадастровий номер 
4820685900:01:000:0835, (площа 4,0696 га.),  
3.   Підстава використання земельної ділянки:  
Самовільне зайняття земельної ділянки. 
4. Розмір збитків за 2022рік, завданих власнику землі або землекористувачу 
внаслідок самовільного використання земельної ділянки становить                
13204,06 грн. 
5. Акт подається на затвердження виконавчому комітету міської ради.  

Голова комісії   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

Заступник комісії  Світлана ЄВДОЩЕНКО 

Члени комісії:   Петро ЖИГАЛКІН 

  Віктор МАЙДАНОВ 

  Олександр ГОРБЕНКО 

  Віталій ГРИЦЮК 

  Оксана ВИНОГРАДОВА 

  Іван БУБЛИК 

  

 

 

Юрій БУБЛИК 

 

Секретар комісії 
  

Василь ІВАСИК 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

20.06.20222 № 71 
 

 

 

АКТ №_ 

про визначення збитків власнику землі 
м.Баштанка                                                                                               16.06.2022 р.  

Комісія для визначення збитків власнику землі (далі - Комісія), що діє на 
підставі рішення ХХVІІ сесії міської ради сьомого скликання від 29 серпня 
2018р. № 20,  

ВСТАНОВИЛА 

1.   Користувач земельних ділянок: Григорян Гаяне Оганесієвна.  

2. Земельна ділянка, яку використовують: Новопавлівський старостинсський 
округ, (площа 10,7 га.). 
3.   Підстава використання земельної ділянки:  
Самовільне зайняття земельної ділянки. 
4. Розмір збитків за 2022рік, завданих власнику землі або землекористувачу 
внаслідок самовільного використання земельної ділянки становить                
34716,79 грн. 
5. Акт подається на затвердження виконавчому комітету міської ради.  

Голова комісії   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

Заступник комісії  Світлана ЄВДОЩЕНКО 

Члени комісії:   Петро ЖИГАЛКІН 

  Віктор МАЙДАНОВ 

  Олександр ГОРБЕНКО 

  Віталій ГРИЦЮК 

  Оксана ВИНОГРАДОВА 

  Іван БУБЛИК 

  

 

 

Юрій БУБЛИК 

 

Секретар комісії 
  

Василь ІВАСИК 

 

 



 

 

  

 


