
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  30.12.2022                                         м.Бурштин                                               № 330  
 

 

Про створення комісії з визначення розміру  

та відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам 

 

Відповідно до статтей 33 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 125, 152, 156, 157, 206 та 211 Земельного кодексу України, статтей 22 та 

1166 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 

року №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам» (зі змінами), виконавчий комітет  міської ради вирішив: 

 

1. Створити комісію з визначення розміру та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Результати роботи комісії оформляти актом, який затверджувати рішенням 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради (додаток 2). 

3. Розпорядження міського голови від 19.01.2021 «Про створення комісії з 

визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» (зі змінами) 

вважати таким, що стратило чинність. 

4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Василь  АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Додаток 1 

                                                                                             до  рішення виконавчого комітету 

                                                                                             міської ради 

                                                                                             від 30.12.2022  № 330 

 

СКЛАД 

комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам 

ДРАГУН 

Іван Олексійович -        заступник міського голови  міської ради, голова комісії 

 

АВГУСТИН 

Світлана Михайлівна-  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу міської ради,   

                                        секретар комісії 

 

 

Постійні члени комісії: 

 

КОПАНИЦЯ 

Володимир Михайлович – начальник земельно-екологічного відділу  міської ради; 

 

ДРАГУН 

Олеся Іванівна     –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу  міської ради; 

 

ПЕТРОВСЬКА 

Ольга Іванівна      – начальник фінансового відділу міської ради або особа, яка її заміняє; 

 

МИХАЙЛИШИН 

Марія Ярославівна – начальник юридичного відділу  міської ради або особа, яка її заміняє. 

 

                              До складу комісії також включаються: 

 

ФЕДІВ 

Мар’яна Володимирівна – депутат Бурштинської міської ради, голова постійної комісії з  

                                              питань земельних відносин, природокористування, планування,  

                                              території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,  

                                              історичного середовища та благоустрою (за згодою); 

 

- Староста відповідного старостинського округу, член виконавчого комітету Бурштин-  

                  ської міської ради (за згодою); 

- представник відділу житлово-комунального господарства Бурштинської міської ради  

  (за  згодою); 

- представник сектору містобудування та архітектури Бурштинської міської ради; 

- представник власника землі або землекористувача (орендаря), якому заподіяні збитки; 

-представник підприємства, установи, організації та громадяни, які їх відшкодовуватимуть 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                                       Надія КИЦЕЛА 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 30.12.2022 № 330 

 

АКТ 

обстеження стану та використання земельної ділянки 

 

«___»____________ 20__ р.                                                                                        м. Бурштин 

Нами (мною), _________________________________________________________________ 
(повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що проводили обстеження) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

за участю_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що були залучені до обстеження ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

у присутності__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(назва посади, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи  чи прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи, що є землекористувачем земельної ділянки що обстежується ) 
_____________________________________________________________________________ 

відповідно до вимог статей 156, 157 Земельного кодексу України, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(зазначити, з якого питання проводиться обстеження, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, установи чи організації, прізвище, ім'я та по батькові керівника (представника) 

юридичної особи  чи фізичної особи, які є землекористувачем земельної ділянки що обстежується) 

Місцезнаходження земельної ділянки, що обстежується 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

У результаті обстеження встановлено: 

_____________________________________________________________________________

___ __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(зазначити результати обстеження , при виявленні порушення земельного законодавства вказати його 

суть з посиланням на акти чинного законодавства, вимоги яких порушені, місце розташування земельної 

ділянки, її площа, категорія земель та склад угідь, фактична площа та стан використання земельної 

ділянки, наявність документів, що посвідчують право на земельну ділянку тощо) 

 

План-схема земельної ділянки 



 

Пояснення особи, що є землекористувачем земельної ділянки, що обстежується: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Підписи осіб, які склали акт: 

_________________________________підпис _____________________________ 

                                                                                                   (прізвище та ініціали) 

________________________________ підпис ______________________________ 

                                                                                                     (прізвище та ініціали) 

________________________________підпис_______________________________ 

                                                                                                     (прізвище та ініціали) 

Підписи осіб, які були присутні при обстеженні: 

________________________________ підпис ______________________________ 

                                                                                                    (прізвище та ініціали) 

_________________________________підпис _____________________________ 

                                                                                                      (прізвище та ініціали) 

Підпис представника юридичної чи фізичної особи, землекористувача земельної ділянки: 

 

З актом ознайомлений, копію акта отримав 

_________________________________підпис_____________________________ 

                                                                                                   (прізвище та ініціали) 

Копія акта відправлена поштою (у разі відмови отримання акта) 

_____________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали особи, яка відправила копію акта) 

 

 

____________                                                                                           _____________ 
(дата)                                                                                                                    (підпис) 

 

 

 

 

 Керуюча справами виконкому                                                                    Надія КИЦЕЛА 
 


