
 

          
 

 

 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 10 листопада 2022 року              Баштанка                                                  №119        

 

 

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 09.11.2022, 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, затверджене 

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 09.11.2022р. визначила розмір збитків, нанесених 
Баштанській міській раді, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити акти комісії з визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам від 09.11.2022р. про визначення розміру 
збитків, нанесених Баштанській міській раді: 

Акт №31 – нараховано за самовільне використання земельної ділянки біля 
с.Христофорівка площею 3,6 га у розмірі 11680,42 грн; 

Акт №32 – нараховано за самовільне використання земельної ділянки на 
території Христофорівського старостинського округу площею 6,0 га у розмірі 
19467,36 грн; 

 

 



Акт №33 – нараховано за самовільне використання земельної ділянки біля 
с.Христофорівка 2,0 га у розмірі 6489,12 грн; 

Акт №34 – нараховано за самовільне використання земельної ділянки біля 
кладовища в м. Баштанка площею 10,0 га у розмірі 32445,60 грн; 

Акт №35 – нараховано за використання земельної ділянки не за цільовим 
призначенням на території Плющівського старостинського округу площею 10,0 
га у розмірі 31732,17 грн; 

Акт №36 – нараховано за самовільне використання земельної ділянки біля 
с.Новогерогіївка площею 2,0 га у розмірі 6489,12 грн; 

Акт №37 – нараховано за самовільне використання земельної ділянки біля 
с.Добре площею 5,6655 га у розмірі 18391,79 грн; 

 

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

 

 

 

Міський голова                                                                    Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

  

 


