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 квітня 1993 року № 284       «Про порядок визначення 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 з дня прийняття цього рішення збитків, визначених актами, затвердженими 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 
 
Вик. Спектор 63-02-82
	(Антоненко 705-90-12)
 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  акту
Сума збитків
(грн)
Адреса земельної ділянки          (м. Одеса)
Цільове призначення
Суб’єкт господарювання
1.
10 жовтня 2017 року
2 934 707,94
просп. Небесної Сотні (Маршала Жукова), 4 
Торговельний центр
Товариство з додатковою відповідальністю
«РГМ»,
товариство з обмеженою відповідальністю 
«Естейт-Транзит»

10 жовтня 2017 року 
25 420,7
вул. Михайлівська, 44-А
Будівля пункту миття автомобілів
Мале підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фрам»
3.
10 жовтня 2017 року
183 066,4
вул. Інглезі                        (25-ї Чапаєвської дивізії), 13-В 

Автостоянка
Обслуговуючий кооператив «Ельба»
4.
10 жовтня 2017 року
23 148,08
вул. Мечникова, 34
Кафе
Фізична особа-підприємець
Гусейнов Расим Гасан Огли
5.
10 жовтня 2017 року
95 227,44
вул. Велика Арнаутська, 82-А
Магазин, готель
Фізична особа-підприємець 
Абакумова Л.Г.
6.
10 жовтня 2017 року
190 157,5
пров. Єлисаветградський, 1
Готельний комплекс
Фізична особа-підприємець 
Кузьменко О.О., 
фізична особа-підприємець 
Григорчук В.Б.
7.
10 жовтня 2017 року
150 634,98
Фонтанська дорога, 25
Будівля банку
Фізична особа-підприємець
Блінштейн Е.С.
8.
10 жовтня 2017 року
1 049 802,36
вул. Отамана Головатого, 105, 109
Будівлі складу
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Складський кур'єр»



Керуюча справами													О. Оніщенко




Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від 
№



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

1. Товариство з додатковою відповідальністю «РГМ», код ЄДРПОУ – 5511627.
2. Товариство с обмеженою відповідальністю «Естейт-Транзит»,        код ЄДРПОУ – 39026597.
3. Мале підприємство у вигляді товариства с обмеженою відповідальністю «Фрам», код ЄДРПОУ – 13904855.
4. Обслуговуючий кооператив «Ельба», код ЄДРПОУ – 19050874.
5. Фізична особа-підприємець Гусейнов Р.Г.О., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2494120311.
6. Фізична особа-підприємець Абакумова Л.Г., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2397716247.
7. Фізична особа-підприємець Кузьменко О.О., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2234027735.
8. Фізична особа-підприємець Григорчук В.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2649122050.
9. Фізична особа-підприємець Блінштейн Е.С., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2248610292.
10. Товариство с обмеженою відповідальністю «Складський кур'єр», код ЄДРПОУ – 33890682.
 

Керуюча справами							О. Оніщенко



