                 

Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 281 від 27.07.2017 р.



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 квітня 1993 року № 284                              «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради        від 11 серпня 2011 року № 564 «Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» 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, визначені актами, у місячний термін після прийняття цього рішення згідно з переліком     (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 із дня прийняття цього рішення збитків, визначених актами, затверджених                     пунктом 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.


Міський голова                                            		Г. Труханов


Керуюча справами                                             	О. Оніщенко 

																		Додаток 1 
															до рішення виконавчого комітету
															Одеської міської ради 
															від 27.07.2017р.
															№ 281

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
27.04.2017 р.
40 735,14
Овідіопольська дорога, 3
експлуатація адміністративної будівлі

ПАТ "Селена" 
2
27.04.2017 р.
18 747,65
вул. Прохоровська, 19

нежилі приміщення офісу
ФОП Гребеньщикова Л.С.
3
27.04.2017 р.
125 767,64
вул. Івана та Юрія Лип, 11
нежила будівля молодіжного центру та громадської бані

ФОП Чабан А.Ф. 
4
27.04.2017 р.
377 598,08
вул. Дальницька, 43/10
експлуатація та обслуговування складської будівлі

ФОП Шестаков С.В. 
5
27.04.2017 р.
39 797,35
вул. Желябова, 4/1
експлуатація та обслуговування адміністративних будівель

ФОП Гарник І.Г. 
6
27.04.2017 р.
1 015 876,86
вул. 4-а Заводська, 2
експлуатація та обслуговування виробничих та складських будівель та споруд

ТОВ "Будмонтаж-29" 
7
27.04.2017 р.
283 900,40
пров. Прохоровський, 6
експлуатація та обслуговування станції комп'ютерної діагностики автомобілів

ТОВ "Риспект"
8
27.04.2017 р.
55 251,31
вул. Центральна, 1
експлуатація будівлі магазину та підсобних приміщень

ТОВ Фірма "Ясень"
9
27.04.2017 р.
2 700 190,57
вул. Отамана Чепіги, 29/1
експлуатація та обслуговування СТО, майданчика для відстою автомобілів

ТОВ "Ладаекспорт-Юг" 
10
27.04.2017 р.
59 063,32
вул. Проценка, 23/5
виробнича будівля

ТОВ "Марко ЛТД" 
11
27.04.2017 р.
379 200,38
вул. Академіка                 Панкратової, 6

нежилі будівлі та споруди
ФОП Чекіта-Гладка Г.М. 
12
27.04.2017 р.
131 064,98
пров. Каркашадзе, 1
кафе-бар із літнім майданчиком
ПП "Прайс" 







Керуюча справами                                                                                    О. Оніщенко
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від 27.07.2017р.
№ 281



ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, які зобов’язані сплатити збитки,                                                 визначені актами   


	1.  ТОВ «Фірма «Ясень», код ЄДРПОУ – 19046737.
	2.  ПАТ "Селена", код ЄДРПОУ – 30818912.
	3.  ФОП Шестаков С.В., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2036106993.
	4.  ТОВ «Будмонтаж-29», код ЄДРПОУ – 22468703.
	5.  ТОВ «Ладаекспорт-ЮГ», код ЄДРПОУ – 14309994.
	6.  ФОП Гарник І.Г., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2558118901.
	7.  ФОП Чабан А.Ф., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2134612859.
	8.  ФОП Гребеньщикова Л.С., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2204709406.
	9.  ТОВ «Риспект», код ЄДРПОУ – 31976851.
	10. ТОВ "Марко ЛТД", код ЄДРПОУ – 30284125.
	11. ФОП Чекіта-Гладка Г.М., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1317011082.
	12. ПП "Прайс", код ЄДРПОУ – 22466928.





Керуюча справами                                               О. Оніщенко

