ПРОЕКТ доопрацьовано 25.03.2014р.
 
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» зі змінами, 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 (додаток 2) сплатити збитки, визначені в актах комісії, у місячний термін після прийняття цього рішення.       
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 в актах комісії, затверджених п. 1 цього рішення.
4. Внести наступні зміни до рішення виконавчого Одеської міської ради від 26.07.2012 р. № 328 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»: 
4.1. Виключити з додатка 1 до рішення п.п. 5, 8. 
4.2. Виключити з додатка 2 до рішення п.п. 5, 8 та 9.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Шаламая К.І.
 
В.о. міського голови, 
секретар міської ради                                                       		О. Бриндак
 
Керуюча справами                                                       			О. Оніщенко 
 
Вик. Спектор   
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.
14.02.2014 р.
205 570,8
вул. Промислова
(вул. Михайла Боровського), 33 В
Експлуатація та обслуговування будівлі складу
ФОП Нгуєн Хоанг Лан
ФОП Чан Тхі Кім Тхань
2.
14.02.2014 р.
472 372,2


вул.  Моторна, 4
Експлуатація та обслуговування комплексу виробничих будівель і споруд; експлуатація і обслуговування господарських будівель кафе і магазину


ПАТ «Стройавтосервіс»
3. 
14.02.2014 р.
50 510,7


Французький бул., 60/1
Будівництво та експлуатація 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та підземним паркінгом, організація будівництва і благоустрій території


ТОВ «Жилстройсервіс-2»
4.
14.02.2014 р.
244 065,11
Новомосковська 
дор., 9/4
Експлуатація та обслуговування складських приміщень
ФОП Пилипенко М.Л.,
ФОП Форостянюк Н.П.
5.
14.02.2014 р.
235 400,6

вул. Отамана Головатого, 159
Експлуатація будівель з ремонту та обслуговування автомобілів з вбудованими приміщеннями столярного цеху

ПП «АМИ»
6.
14.02.2014 р.
980 118, 62


вул. Пушкінська, 72
Експлуатація та обслуговування будівель і споруд цілісного майнового комплексу центрального універмагу та благоустрій прилеглої території


ТОВ «Блек сі ріелті груп»
7.
14.02.2014 р.
156 506,85

вул. Аеропортівська, 10
Експлуатація та обслуговування складських приміщень

ТОВ «Блек сі ріелті груп»
 

Керуюча справами                                                                                                                                        О. Оніщенко































Вик. Спектор  63-02-82
СН 17.03.14


Додаток 2
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від 
№



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

	ФОП Нгуєн Хоанг Лан.

ФОП Чан Тхі Кім Тхань 
	ПАТ «Стройавтосервіс» код ЄДРПОУ – 00910593. 
	ТОВ «Жилстройсервіс-2» код ЄДРПОУ – 34319566.

ФОП Пилипенко М.Л..
ФОП Форостянюк Н.П. 
	ПП «АМИ» код ЄДРПОУ – 13910318.
	ТОВ «Блек сі ріелті груп» код ЄДРПОУ – 32145683.






Керуюча справами                                                                 О. Оніщенко





