
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження розрахунку 

безпідставно збережених коштів 

орендної плати, заподіяних власникам 

землі та землекористувачам 

13 червня 2019 року Старокостянтинів   № 203 

 

 

Заслухавши інформацію виконувача обов’язків начальника фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради Тимощук Л.І. щодо 

безпідставно збережених коштів орендної плати за користування земельною 

ділянкою, відповідно до розпорядження міського голови від 12 червня                 

2019 року № 168/2019-рвс «Про відрядження Мельничука М.С.,                 

Савіцького В.В.», керуючись ст. ст. 33, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол засідання комісії з визначення розміру 

безпідставно збережених коштів орендної плати, заподіяних власникам землі 

та землекористувачам, акти від 05 червня 2019 року № 1, № 2 та розрахунки 

щодо визначення та відшкодування розміру безпідставно збережених коштів 

орендної плати за користування земельними ділянками: 

Шевчук Юрій Миколайович по вул. Замкова, 23 блок 2 у сумі 168304 (сто 

шістдесят вісім тисяч триста чотири) грн. 38 коп.; 

Шевчук Олег Юрійович по вул. Острозького, 48 у сумі 187534 (сто 

вісімдесят сім тисяч п’ятсот тридцять чотири) грн. 23 коп. 

 

2. Відділу з питань регулювання земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради (Тарасюк В.Я.) протягом 10 днів з дня прийняття 

рішення направити землекористувачам повідомлення про необхідність 

відшкодування безпідставно збережених коштів орендної плати, копію акту та 

рішення. 

 

3. Землекористувачам проінформувати у письмовій формі про результати 

розгляду повідомлення відділ з питань регулювання земельних відносин  
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виконавчого комітету міської ради та відшкодувати безпідставно збережені 

кошти орендної плати шляхом сплати коштів до цільового фонду бюджету 

міста за рахунок власних коштів не пізніше місячного строку після 

затвердження актів комісії з визначення розміру безпідставно збережених 

коштів орендної плати заподіяних власникам землі та землекористувачам з 

метою врегулювання спору у досудовому порядку. 

 

4. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів 

розгляду повідомлення про необхідність відшкодування безпідставно 

збережених коштів орендної плати у встановлений строк з урахуванням 

поштового обігу, юридично-житловому відділу виконавчого комітету міської 

ради (Андрійчук О.П.) матеріали щодо нарахування безпідставно збережених 

коштів орендної плати направити до суду в інтересах Старокостянтинівської 

міської ради про стягнення безпідставно збережених коштів орендної плати за 

фактичне користування земельною ділянкою без правовстановлюючих 

документів. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти секретаря міської ради 

Степанишина О.Д. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                       підпис                                     В. Богачук 

 

 


