ПРОЕКТ                 

Про затвердження актів комісії з визначення розміру та  відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок


Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 156, 157 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.08.2011 року № 564 «Про створення постійної комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяним внаслідок незаконного використання земельних ділянок», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акти комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок згідно з переліком (додаток 1).

2. Зобов’язати суб’єктів господарювання сплатити збитки, що визначені актами, у місячний термін після прийняття цього рішення (додаток 2).

3. Доручити юридичному департаменту Одеської міської ради звернутися до суду з позовами про відшкодування збитків до суб’єктів господарювання у разі несплати ними у місячний термін з дня прийняття цього рішення збитків, визначених у актах комісії, затверджених п. 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника міського голови Шаламая К.І.
 
Міський голова                                                                 	О. Костусєв
 
Керуюча справами                                                             	Т. Герасименко 
 
Вик. Поздняков   





Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від 
№
Перелік 
актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок



№
з/п
Дата складання  акта
Сума збитків
(грн)
Адреса земельної ділянки
(м. Одеса)
Цільове призначення земельної ділянки
Суб’єкт господарювання
1.
20.09.2012 р.
90 479,63
Дніпропетровська дорога, 108-а
Для експлуатації та обслуговування бару з літнім майданчиком та перукарнею
ФОП Мазуренко А.А.

2.
22.05.2013 р.

пляж «Лузанівка»,                кафе «Крістіна»

ФОП Гуслякова Є.Ю.
3.
16.08.2012 р.
252 178,35

вул. Промислова, 39            
Для експлуатації та обслуговування виробничих будівель
ФОП Жечев Д.Д.

4.
20.09.2012 р.
141 594,86

 гідропарк «Лузанівка»
Для експлуатації нежилих приміщень бару «Ковбой»
ФОП Галушкін Ю.Р.

5.
20.09.2012 р.
4 341 557,46

Французький бульвар, 36
Для експлуатації будівель і споруд заводу шампанських вин
ЗАТ «Одеський завод шампанських вин»                         код ЄДРПОУ – 32224466

6.
20.09.2012 р.
20 099,73
пляж «Ланжерон», 27
Для експлуатації та обслуговування кафе-бару «Шаланда»
ФОП Краснюк Н.П. та ФОП Лубянкова К.М.

7.
20.09.2012 р.
407 003,55
вул. Дмитрія                 Донського, 7
Для експлуатації та обслуговування медичного центру
ПП «Наше діло»               
код ЄДРПОУ– 32086890
8.
20.09.2012 р.
10 400,27
      пляж «Ланжерон»
Для експлуатації спортивно-оздоровчого комплексу «Креветка»

МПП «Скіфія-2»                     
код ЄДРПОУ– 20971148
9.
20.09.2012 р.
977 400, 18

   вул. Сонячна, 5
Для експлуатації адміністративно-виробничих та допоміжних будівель та споруд
ТОВ «Укроргенергобуд»               код ЄДРПОУ– 00125474
10.
20.09.2012 р.
2 568 943,69

Миколаївська                       дорога, 307

Для експлуатації будівель та споруд центру відпочинку з об’єктами інфраструктури
ПП «Малі Ленд»

11.
20.09.2012 р.
398 124,72

 вул. Пересипська, 7-а, 1
Для експлуатації складських будівель
ТОВ «Берег-Транссервіс»                             код ЄДРПО – 32751991






Керуюча справами                                                             			Т. Герасименко 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від 
№



Суб’єкти господарювання, які зобов’язані сплатити збитки, 
що визначені актами


1. ФОП Мазуренко А.А.  .
2. ФОП Гуслякова.
3. ФОП Жечев Д.Д. код ЄДРПОУ–  2710308871.
4. ФОП Галушкін Ю.Р.  
5. ЗАТ «Одеський завод шампанських вин» код ЄДРПОУ – 32224466.
6. ФОП Краснюк Н.П. та ФОП Лубянкова К.М.
7. ПП «Наше діло» код ЄДРПОУ – 32086890.
8. МПП «Скіфія-2» код ЄДРПОУ– 20971148.
9. ТОВ «Укроргенергобуд» код ЄДРПОУ– 00125474.
10. ПП «Малі Ленд».
11. ТОВ «Берег-Транссервіс» код ЄДРПОУ– 32751991.




Керуюча справами                                                             	Т. Герасименко 



