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, заподіяних 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 від 21.10.2013 р., заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок, згідно з переліком (додаток 1).

2. Зобов’язати суб’єктів господарювання  сплатити збитки, що визначені актом, 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 першого заступника міського голови Ільченка М.С.


Міський голова                                                               			О. Костусєв
 
Керуюча справами                                                     			Т. Герасименко 

 

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
Суб’єкт господарювання
1.
21.10.2013 р.
327 260,85
(з 01.10.2010 р. по 01.10.2013 р.)

397 645, 65
(з 15.06.2004 р. по 30.09.2010 р.)

 вул. Ковальська, 59 – 
вул. Успенська, 70
Будівництво офісного центру з виставковим залом та його подальша експлуатація й обслуговування, організація будівництва та благоустрою прилеглої території
ВТФ «Галатея»
2.
   21.10.2013 р.
694 075,86


 вул. Героїв Сталінграда, 60а
Експлуатація
будівлі кінотеатру
ТОВ «Культурний центр «Зоряний»




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

	ВТФ «Галатея».


	ТОВ «Культурний центр «Зоряний».







Керуюча справами							Т. Герасименко


Вик.	Гресь-Соборова

