ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету
05 квітня 2019 року № 91

АКТ
про визначення збитків власнику землі
    
„26” лютого 2019 року                                                                                    м.Борислав
	
Комісією з визначення та відшкодування територіальній громаді м.Борислава збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства (далі - Комісія), що діє на підставі рішень виконавчого комітету Бориславської міської ради від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 складено цей акт:
Громадянку Смиш Г.М., яка завдала збитки, повідомлено належним чином, про дату і час засідання комісії, присутній представник громадянки Р.Смиш на засіданні комісії.
Зміст акту:
Керуючись Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284, Порядком визначення та відшкодування Бориславській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства, затвердженого рішеннями виконавчого комітету від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 (із змінами), розглянувши інформації:
- Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 16 січня  2019 року № 2497/10/13-01-57-13,
- Комунального підприємства „Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки” від 22 січня 2019 року №8, 
- Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
- Розрахунок суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельної ділянки від 28 січня 2019 року, підготовленого відділом економіки та торгівлі міської ради;
- Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Встановлено: 
Земельна ділянка знаходиться за адресою: м.Борислав, вул. Братів Лисиків,4 несільськогосподарського призначення віднесена до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Нормативна грошова оцінка 1 кв.м земельної ділянки розташованої по вулиці Братів Лисиків,4, з врахуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, згідно інформації наданої Міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року становить 274,12  грн. Згідно вищезазначеного листа Міськрайонного управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за 2016 рік становить 1,06, за 2017 рік – 1,00.
Згідно інформації Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 16 січня 2019 року № 2497/10/13-01-57-13 в переліку орендарів, які надавалися управлінням комунальної власності Бориславської міської ради, громадянка Смиш Г.М. не значиться, сплата земельного податку та орендної плати за вказану ділянку в Бориславський міський бюджет від Смиш Г.М. не здійснювалася. 
На даній земельній ділянці розташована нежитлова будівля, загальною площею 1595,0 кв.м, яка знаходиться у спільній частковій власності та належить Лабанців Т.О. на праві приватної спільної часткової власності відповідно до договору купівлі-продажу (11/100 частини будівлі) №1362 від 11.11.2010 року, Семйоник А.Р. на праві приватної спільної часткової власності відповідно до договору купівлі-продажу (8/100 частини будівлі) №1629 від 20.12.2011 року, договору купівлі-продажу №1572 від 02.12.2011 року, Смиш Г.М. на праві приватної спільної часткової власності відповідно до договору купівлі-продажу (48/100 частини будівлі) №1511 від 17.12.2012 року  та Релігійній громаді Християн Віри Євангельської у м.Бориславі Львівської області на праві приватної спільної часткової власності відповідно до договору купівлі-продажу (4/100 частини будівлі) №1532 від 21.12.2012 року, договору дарування (29/100 частини будівлі) №924 від 27.12.2012 року згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності громадянки Смиш Ганни Миколаївни земельна ділянка за адресою вул.Братів Лисиків, 4 у м.Бориславі не перебуває.
Фактичним землекористувачем зазначеної земельної ділянки є Релігійна громада Християн Віри Євангельської у м.Бориславі Львівської області, Лабанців Т.О., Семйоник А.Р., Смиш Г.М., що використовують її без відповідних правовстановлюючих документів. 
Пунктом „д” частини першої статті 156 Земельного кодексу України визначено, що власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки. 
Згідно із статтею 157 Земельного кодексу України громадяни, які використовують земельні ділянки, здійснюють відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
Відповідно до пункту 3 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 визначено, що відшкодуванню підлягають, зокрема, збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.
Відповідно до зазначеного Порядку неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.
Ознайомившись із зазначеними матеріалами, комісія дійшла  висновку, що використання земельної ділянки на вул.Братів Лисиків,4 без оформлення відповідного документа, що посвідчує право користування нею, та його державної реєстрації, спричинило неодержання міською радою доходу в формі орендної плати, що є підставою для стягнення в установленому чинним законодавством порядку збитків пропорційно належній частці  Смиш Г.М.
Загальний розмір збитків за період 01 січня 2016 - 31 грудня 2018 років, на підставі розрахунку орендної плати та суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельної ділянки Релігійною громадою Християн Віри Євангельської у м.Бориславі Львівської області, Лабанців Т.О., Семйоник А.Р., Смиш Г.М., за час користування земельною ділянкою на вул.Братів Лисиків,4 становить 39 936,33 гривень (тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять шість гривень 33 копійки). Розмір збитків за період 01 січня 2016 - 31 грудня 2018 років, на підставі розрахунку орендної плати та суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельної ділянки пропорційно належної частки Смиш Г.М. (48/100) становить 19 169,43 (дев’ятнадцять тисяч сто шістдесят дев’ять гривень 43 копійки).
Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 116, 125, 156, 157, 206 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, рішеннями виконавчого комітету Бориславської міської ради від  15 вересня 2016 року № 214 та від  01 березня 2018 року №55
Комісія склала цей акт про таке:
визнати фактичним землекористувачем земельної ділянки під нежитловою будівлею площею 1595,0 м.кв. на вул.Братів Лисиків,4 у м.Борислав Львівської області Релігійну громаду Християн Віри Євангельської у м.Бориславі Львівської області, Лабанців Т.О., Семйоник А.Р., Смиш Г.М., що використовують її без відповідних правовстановлюючих документів;
визначити збитки у вигляді неодержаного Бориславською міською радою доходу за час користування земельною ділянкою на вул.Братів Лисиків,4 в м.Бориславі за період 01 січня 2016 - 31 грудня 2018 років громадянкою Смиш Ганною Миколаївною пропорційно належній їй частці (48/100) в розмірі 19 169,43 гривень (дев’ятнадцять тисяч сто шістдесят дев’ять гривень 43 копійки).
Акт  подати на затвердження виконавчому комітету міської ради.
Додатки:
Інформація  Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 16 січня 2019 року № 2497/10/13-01-57-13, 
Інформація Комунального підприємства „Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки” від 22 січня 2019 року №8, 
Інформація Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від  08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
	Розрахунок суми збитків від 28 січня 2019 року № 05-15/12,
	Лист про засідання комісії від 17 січня 2019 року №3-18/141,
Витяг з газети „Нафтовик Борислава” від 08.02.2019 року з оголошенням про засідання комісії.

Голова комісії: Солоненко С.Д.                                       ______________           
Заступник голови комісії: Химин Ю.М.                             ______________            
Секретар комісії: Коцко У.В.                                               ______________
 
Члени комісії:          
Курик І.М.                                                                              ______________ 
Дзебас Н.Б.                                                                            ______________
Миськів І.Р.                                                                           ______________       
Яворський Р.М.                                                                     ______________       
Смиш Р.                                                                                  ______________

Керуючий справами виконкому                                                      І.М.Кобилецький
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету
05 квітня 2019 року № 91

АКТ
про визначення збитків власнику  землі
    
„26” лютого  2019 року                                                                                   м.Борислав
	
Комісією з визначення та відшкодування територіальній громаді м.Борислава збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства (далі - Комісія), що діє на підставі рішень виконавчого комітету Бориславської міської ради від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 складено цей акт:
Громадянку Бараняк О.М., яка завдала збитків, повідомлено належним чином, про дату і час засідання комісії, громадянка – не з’явилася.
Зміст акту:
Керуючись Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284, Порядком визначення та відшкодування Бориславській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства, затвердженого рішеннями виконавчого комітету від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 (із змінами), розглянувши інформації:
- Головного управління ДФС у Львівській області від 02 листопада 2018 року №211096/9/13-01-57-13-00-17, 
- Комунального підприємства „Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки” від 22 січня 2019 року №8, 
- Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
- розрахунок суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок від 25 січня 2019 року №05-15/06, підготовленого відділом економіки та торгівлі міської ради;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Встановлено: 
Земельна ділянка площею 990,6 кв.м, знаходиться за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків,4 несільськогосподарського призначення віднесена до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Нормативна грошова оцінка 1 кв.м земельної ділянки розташованої по вулиці Братів Лисиків,4, з врахуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, згідно інформації наданої Міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року становить 274,12  грн. Згідно вищезазначеного листа Міськрайонного управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за 2016 рік становить 1,06, за 2017 рік – 1,00.
Згідно інформації Головного управління ДФС у Львівській області від 02 листопада 2018 року №211096/9/13-01-57-13-00-17 в переліку орендарів, які надавалися управлінням комунальної власності Бориславської міської ради, громадянка Бараняк О.М .не значиться, сплата земельного податку та орендної плати за вказану ділянку в Бориславський міський бюджет від Бараняк О.М. не здійснювалася. 
На даній земельній ділянці розташована нежитлова будівля, площею 990,6 кв.м, яка належить на праві приватної власності Бараняк Ользі Миколаївні відповідно до договору купівлі-продажу №391 від 12.05.2010 року, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності громадянки Бараняк О.М. земельна ділянка за адресою вул.Братів Лисиків, 4 у м.Бориславі не перебуває.
Фактичним землекористувачем зазначеної земельної ділянки є Бараняк О.М., що використовує її без відповідних правовстановлюючих документів. 
Пунктом „д” частини першої статті 156 Земельного кодексу України визначено, що власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки. 
Згідно із статтею 157 Земельного кодексу України громадяни, які використовують земельні ділянки, здійснюють відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
Відповідно до пункту 3 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 визначено, що відшкодуванню підлягають, зокрема, збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.
Відповідно до зазначеного Порядку неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.
Ознайомившись із зазначеними матеріалами, комісія дійшла  висновку, що використання земельної ділянки на вул.Братів Лисиків,4 без оформлення відповідного документу, що посвідчує право користування нею, та її державну реєстрацію, спричинило неодержання міською радою доходу в формі орендної плати, що є підставою для стягнення в установленому чинним законодавством порядку збитків з Бараняк О.М.
Загальний розмір збитків за період 01 січня 2016 - 31 грудня 2018 років, на підставі розрахунку орендної плати та суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельної ділянки Бараняк О.М.  за час користування земельною ділянкою на вул.Братів Лисиків,4 становить 24 205,31 гривень (двадцять чотири тисячі двісті  п’ять гривень 31 копійка).
Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 116, 125, 156, 157, 206 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, рішеннями виконавчого комітету Бориславської міської ради від  15 вересня 2016 року № 214 та від  01 березня 2018 року №55



Комісія склала цей акт про таке:
визнати фактичним землекористувачем земельної ділянки площею 990,6 кв.м під нежитловою будівлею 990,6 кв.м на вул.Братів Лисиків,4 у м.Бориславі Львівської області Бараняк О.М., що використовує її без відповідних правовстановлюючих документів;
визначити збитки у вигляді неодержаного Бориславською міською радою доходу за час користування громадянкою Бараняк Ольгою Миколаївною, земельною ділянкою на вул.Братів Лисиків,4 в м.Бориславі за період 01 січня 2016 - 31 грудня 2018 років в розмірі 23 977,76 гривень (двадцять три тисячі дев'ятсот сімдесят сім гривень 76 копійок).

Акт  подати на затвердження виконавчому комітету міської ради.

Додатки:
Інформація  Головного управління ДФС у Львівській області від 02 листопада 2018 року №211096/9/13-01-57-13-00-17, 
Інформація Комунального підприємства „Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки” від 22 січня 2019 року №8, 
Інформація Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
Розрахунок суми збитків від 25 січня 2019 року № 05-15/06,
Лист про засідання комісії від 17 січня 2019 року №3-18/141,
Витяг з газети „Нафтовик Борислава” від 08.02.2019 року з оголошенням про засідання комісії.

Голова комісії: Солоненко С.Д.                                        ______________            
Заступник голови комісії: Химин Ю.М.                          ______________          
Секретар комісії: Коцко У.В.                                            ______________
 
Члени комісії:          
Курик І.М.                                                                          ______________ 
Дзебас Н.Б.                                                                         _____________
Миськів І.Р.                                                                        ______________       
Яворський Р.М.                                                                  _____________            



Керуючий справами виконкому                                                      І.М.Кобилецький
            











ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету
05 квітня 2019 року № 91

АКТ
про визначення збитків власнику  землі
    
„26” лютого  2019 року                                                                                   м.Борислав
	
Комісією з визначення та відшкодування територіальній громаді м.Борислава збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства (далі - Комісія), що діє на підставі рішень виконавчого комітету Бориславської міської ради від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 складено цей акт:
Громадянина Лобик В.Г., який завдав збитків, повідомлено належним чином, про дату і час засідання комісії, громадянин - не з’явився.

Зміст акту:
Керуючись Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284, Порядком визначення та відшкодування Бориславській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства, затвердженого рішеннями виконавчого комітету від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 (із змінами), розглянувши інформації:
- Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 16 січня  2019 року № 2487/10/13-01-57-13,
- Комунального підприємства „Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки” від 22 січня 2019 року №8, 
- Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
- розрахунок суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок від 28 січня 2019 року, підготовленого відділом економіки та торгівлі міської ради;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Встановлено: 
Земельна ділянка знаходиться за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків,4 несільськогосподарського призначення віднесена до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Нормативна грошова оцінка 1 кв.м земельної ділянки розташованої по вулиці Братів Лисиків,4, з врахуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, згідно інформації наданої Міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року становить 274,12  грн. Згідно вищезазначеного листа Міськрайонного управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за 2016 рік становить 1,06, за 2017 рік – 1,00.
Згідно інформації Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 16 січня 2019 року № 2487/10/13-01-57-13 в переліку орендарів, які надавалися управлінням комунальної власності Бориславської міської ради, громадянин Лобик В.Г. не значиться, сплата земельного податку та орендної плати за вказану ділянку в Бориславський міський бюджет від Лобик В.Г. не здійснювалася. 
На даній земельній ділянці розташована нежитлова будівля, загальною площею 470,1 кв.м, яка належить Лобик Василю Григоровичу на праві приватної власності, відповідно до договору купівлі-продажу №181 від 05.03.2010 року, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності громадянина Лобик Василя Григоровича земельна ділянка за адресою вул.Братів Лисиків, 4 у м.Бориславі не перебуває.
Фактичним землекористувачем зазначеної земельної ділянки є Лобик В.Г., що використовує її без відповідних правовстановлюючих документів. 
Пунктом „д” частини першої статті 156 Земельного кодексу України визначено, що власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки. 
Згідно із статтею 157 Земельного кодексу України громадяни, які використовують земельні ділянки, здійснюють відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
Відповідно до пункту 3 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 визначено, що відшкодуванню підлягають, зокрема, збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.
Відповідно до зазначеного Порядку неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.
Ознайомившись із зазначеними матеріалами, комісія дійшла  висновку, що використання земельної ділянки на вул.Братів Лисиків,4 без оформлення відповідного документа, що посвідчує право користування нею, та його державної реєстрації, спричинило неодержання міською радою доходу в формі орендної плати, що є підставою для стягнення в установленому чинним законодавством порядку збитків з Лобик В.Г.
Загальний розмір збитків за період 01 січня 2016 - 31 грудня 2018 років, на підставі розрахунку орендної плати та суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельної ділянки Лобик В.Г.  за час користування земельною ділянкою на вул.Братів Лисиків,4 становить 9711,15 гривень (дев’ять тисяч сімсот одинадцять гривень 15 копійок).
Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 116, 125, 156, 157, 206 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, рішеннями виконавчого комітету Бориславської міської ради від  15 вересня 2016 року № 214 та від  01 березня 2018 року №55

Комісія склала цей акт про таке:
визнати фактичним землекористувачем земельної ділянки під нежитловою будівлею площею 470,1 кв.м на вул.Братів Лисиків,4 у м.Борислав Львівської області Лобик В.Г., що використовує її без відповідних правовстановлюючих документів;
визначити збитки у вигляді неодержаного Бориславською міською радою доходу за час користування громадянином Лобик Василем Григоровичем, земельною ділянкою на вул.Братів Лисиків,4 в м.Бориславі за період 01 січня 2016 - 31 грудня 2018 років в розмірі 9711,15 гривень (дев’ять тисяч сімсот одинадцять гривень 15 копійок).

Акт подати на затвердження виконавчому комітету міської ради.

Додатки:
Інформація  Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 16 січня 2019 року № 2487/10/13-01-57-13, 
Інформація Комунального підприємства „Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки” від 22 січня 2019 року №8, 
Інформація Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
Розрахунок суми збитків від 28 січня 2019 року № 05-15/09,
Лист про засідання комісії від 17 січня 2019 року №3-18/141.
 

Голова комісії: Солоненко С.Д.                                        ______________                               
Заступник голови комісії: Химин Ю.М.                          ______________                   
Секретар комісії: Коцко У.В.                                             ______________
 
Члени комісії:          
Курик І.М.                                                                          ______________ 
Дзебас Н.Б.                                                                         ______________
Миськів І.Р.                                                                        ______________            
Яворський Р.М.                                                                  ______________                                                             



Керуючий справами виконкому                                                           І.М.Кобилецький











ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету
05 квітня 2019 року № 91

АКТ
про визначення збитків власнику  землі
    
„26” лютого 2019 року                                                                             м.Борислав
	
Комісією з визначення та відшкодування територіальній громаді м.Борислава збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства (далі - Комісія), що діє на підставі рішень виконавчого комітету Бориславської міської ради від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 складено цей акт:
Представника Приватного підприємства „Зорепад-Люкс”, який завдав збитків, повідомлено належним чином, про дату і час засідання комісії, представник - не з’явився.
Зміст акту:
Керуючись Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284, Порядком визначення та відшкодування Бориславській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства, затвердженого рішеннями виконавчого комітету від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 (із змінами), розглянувши інформації:
- Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 09 січня 2019 року № 206/9/57.12-13, 
- Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
- Розрахунок суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок від 28 січня 2019 року, підготовленого відділом економіки та торгівлі міської ради;
- Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Встановлено: 
Земельні ділянки знаходиться за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків,4 несільськогосподарського призначення віднесені до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Нормативна грошова оцінка 1 кв.м земельної ділянки розташованої по вулиці Братів Лисиків,4, з врахуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, згідно інформації наданої Міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року становить 274,12  грн. Згідно вищезазначеного листа Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за 2016 рік становить 1,06, за 2017 рік – 1,00.
Згідно інформації Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 09 січня 2019 року № 206/9/57.12-13, за період 2016 року, 2017 року та 2018 року по даному платнику відсутня сплата, нарахування та податковий борг по земельному податку, згідно реєстраційних даних податкового обліку ПП „Зорепад-Люкс” зареєстрований за основним місцем обліку – ГУ ДФС у Львівській області, Галицьке управління, Сихівська ДПІ, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем – відсутні.  
На даних земельних ділянках розташована нежитлова будівля, загальною площею 1346,7 кв.м, яка належала ПП „Зорепад-Люкс” на праві приватної власності, відповідно до договору купівлі-продажу  №1593 від 08.12.2011 року згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Також на даних земельних ділянках розташована нежитлова будівля загальною площею 1509,4 кв.м, яка належала ПП „Зорепад-Люкс” на праві приватної власності, відповідно до договору купівлі-продажу  №1294 від 16.10.2012 року та нежитлова будівля загальною площею 33,8 кв.м, яка належала ПП „Зорепад-Люкс” на праві приватної власності, відповідно до договору купівлі-продажу  №1596 від 08.12.2011 року згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності юридичної особи ПП „Зорепад-Люкс” земельні ділянки за адресою вул.Братів Лисиків, 4 у м.Бориславі не перебувають.
Фактичним землекористувачем зазначених земельних ділянок було ПП „Зорепад-Люкс”, що використовувало їх без відповідних правовстановлюючих документів. 
Пунктом „д” частини першої статті 156 Земельного кодексу України визначено, що власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки. 
Згідно із статтею 157 Земельного кодексу України громадяни, які використовують земельні ділянки, здійснюють відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
Відповідно до пункту 3 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 визначено, що відшкодуванню підлягають, зокрема, збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.
Відповідно до зазначеного Порядку неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.
Ознайомившись із зазначеними матеріалами, комісія дійшла  висновку, що використання земельних ділянок на вул.Братів Лисиків,4 без оформлення відповідного документа, що посвідчує право користування нею, та його державної реєстрації, спричинило неодержання міською радою доходу в формі орендної плати, що є підставою для стягнення в установленому чинним законодавством порядку збитків з ПП „Зорепад-Люкс”. Загальний розмір збитків за період 01січня 2016 року – 25 жовтня 2017 року, на підставі розрахунку орендної плати та суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок ПП „Зорепад-Люкс” за час користування земельними ділянками на вул.Братів Лисиків,4 становить 36 678,86 гривень (тридцять шість тисяч шістсот сімдесят вісім гривень 86 копійок).
Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 116, 125, 156, 157, 206 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, рішеннями виконавчого комітету Бориславської міської ради від  15 вересня 2016 року № 214 та від  01 березня 2018 року №55
Комісія склала цей акт про таке:
визнати фактичним землекористувачем  земельних ділянок, під вищезазначеними нежитловими будівлями на вул.Братів Лисиків,4 у м.Борислав, Львівської області ПП „Зорепад-Люкс”, що використовувало їх без відповідних правовстановлюючих документів; 
визначити збитки у вигляді неодержаного Бориславською міською радою доходу за час користування ПП „Зорепад-Люкс” земельними ділянками на вул.Братів Лисиків,4 в м.Бориславі за період 01 січня 2016 – 25 жовтня 2017 років в розмірі 36 678,86 гривень (тридцять шість тисяч шістсот сімдесят вісім гривень 86 копійок).
Акт подати на затвердження виконавчому комітету міської ради.
Додатки:
Інформація Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 09 січня 2019 року № 206/9/57.12-13, 
Інформація Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Розрахунок суми збитків від 28 січня 2019 року № 05-15/11.
Лист про засідання комісії від 17 січня 2019 року №3-18/141,
	Витяг з газети „Нафтовик Борислава” від 08.02.2019 року з оголошенням про засідання комісії.


Голова комісії: Солоненко С.Д.                                       ______________                               
Заступник голови комісії: Химин Ю.М.                          ______________                   
Секретар комісії: Коцко У.В.                                            ______________
 
Члени комісії:          
Курик І.М.                                                                         ______________ 
Дзебас Н.Б.                                                                        ______________
Миськів І.Р.                                                                       ______________            
Яворський Р.М.                                                                  ______________                                                             



Керуючий справами виконкому                                                  І.М.Кобилецький
            








ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету
05 квітня 2019 року № 91

АКТ
про визначення збитків власнику  землі

„26” лютого 2019 року                                                                                  м.Борислав
	
Комісією з визначення та відшкодування територіальній громаді м.Борислава збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства (далі - Комісія), що діє на підставі рішень виконавчого комітету Бориславської міської ради від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 складено цей акт:
Представника Товариства з обмеженою відповідальністю „Зорепад-люкс”, який завдав збитків, повідомлено належним чином, про дату і час засідання комісії, представник - не з’явився
Зміст акту:
Керуючись Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284, Порядком визначення та відшкодування Бориславській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства, затвердженого рішеннями виконавчого комітету від 15 вересня 2016 року № 214 та від 01 березня 2018 року №55 (із змінами), розглянувши інформації:
- Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 09 січня 2019 року № 207/9/57.12-13, 
- Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19,
- Розрахунок суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок від 28 січня 2019 року, підготовленого відділом економіки та торгівлі міської ради;
- Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Встановлено: 
Земельні ділянки знаходяться за адресою: м.Борислав, вул.Братів Лисиків,4 несільськогосподарського призначення віднесена до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Нормативна грошова оцінка 1 кв.м земельної ділянки розташованої по вулиці Братів Лисиків,4, з врахуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, згідно інформації наданої Міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року становить 274,12  грн. Згідно вищезазначеного листа Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за 2016 рік становить 1,06, за 2017 рік – 1,00.
Згідно інформації Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 09 січня 2019 року № 207/9/57.12-13, за період 2016 року, 2017 року та 2018 року по даному платнику відсутня сплата, нарахування та податковий борг по земельному податку, згідно реєстраційних даних податкового обліку ТзОВ „Зорепад-люкс” зареєстрований за основним місцем обліку – ГУ ДФС у Львівській області, Галицьке управління, Сихівська ДПІ, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем – відсутні.  
На даних земельних ділянках розташована нежитлова будівля, загальною площею 1346,7 кв.м, яка належить ТзОВ „Зорепад-люкс” на праві приватної власності, відповідно до договору купівлі-продажу №1593 від 08.12.2011 року, акту приймання-передачі №б/н від 09.10.2017 року, протоколу загальних зборів засновників №б/н від 09.10.2017 року згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Також на даних земельних ділянках розташована нежитлова будівля ковбасного цеху літ. „Т-1”, загальною площею 1509,4 кв.м, яка належить ТзОВ „Зорепад-люкс” на праві приватної власності, відповідно до договору купівлі-продажу  №1294 від 16.10.2012 року, акту приймання-передачі №б/н від 09.10.2017 року, протоколу №2 від  09.10.2017 року та нежитлова будівля літ. „Й-1” загальною площею 33,8 кв.м, яка належить ТзОВ „Зорепад-люкс” на праві приватної власності, відповідно до договору купівлі-продажу  №1596 від 08.12.2011 року, акту приймання-передачі №б/н від 09.10.2017 року, протоколу №2 від 09.10.2017 року згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності юридичної особи ТзОВ „Зорепад-люкс” земельні ділянки за адресою вул.Братів Лисиків, 4 у м.Бориславі не перебувають.
Фактичним землекористувачем зазначених земельних ділянок є ТзОВ „Зорепад-люкс”, що використовує їх без відповідних правовстановлюючих документів. 
Пунктом „д” частини першої статті 156 Земельного кодексу України визначено, що власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки. 
Згідно із статтею 157 Земельного кодексу України громадяни, які використовують земельні ділянки, здійснюють відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
Відповідно до пункту 3 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 визначено, що відшкодуванню підлягають, зокрема, збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.
Відповідно до зазначеного Порядку неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.
Ознайомившись із зазначеними матеріалами, комісія дійшла  висновку, що використання земельних ділянок на вул.Братів Лисиків,4 без оформлення відповідного документа, що посвідчує право користування нею, та його державної реєстрації, спричинило неодержання міською радою доходу в формі орендної плати, що є підставою для стягнення в установленому чинним законодавством порядку збитків з ТзОВ „Зорепад-люкс”. Загальний розмір збитків за період 26 жовтня 2017 - 31 грудня 2018 років, на підставі розрахунку орендної плати та суми збитків, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок ТзОВ „Зорепад-люкс” за час користування земельними ділянками на вул.Братів Лисиків,4 становить 24 640,02 гривень (двадцять чотири тисячі шістсот сорок гривень 02 копійки).
Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 116, 125, 156, 157, 206 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, рішеннями виконавчого комітету Бориславської міської ради від  15 вересня 2016 року № 214 та від  01 березня 2018 року №55

Комісія склала цей акт про таке:
визнати фактичним землекористувачем  земельних ділянок, під вищезазначеними нежитловими будівлями на вул.Братів Лисиків,4 у м.Борислав, Львівської області ТзОВ „Зорепад-люкс”, що використовує їх без відповідних правовстановлюючих документів; 
визначити збитки у вигляді неодержаного Бориславською міською радою доходу за час користування ТзОВ „Зорепад-люкс” земельними ділянками на вул.Братів Лисиків,4 в м.Бориславі за період 26 жовтня 2017 - 31 грудня 2018 років в розмірі 24 640,02 гривень (двадцять чотири тисячі шістсот сорок гривень 02 копійки).
Акт  подати на затвердження виконавчому комітету міської ради.

Додатки:
Інформація Дрогобицького управління Головного управління ДФС у Львівській області від 09 січня 2019 року № 207/9/57.12-13.
Інформація Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 08 січня 2019 року №18-13-0.171-17/121-19.
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Розрахунок суми збитків від 28 січня 2019 року № 05-15/10.
Лист про засідання комісії від 17 січня 2019 року №3-18/141,
Витяг з газети „Нафтовик Борислава” від 08.02.2019 року з оголошенням про засідання комісії.


Голова комісії: Солоненко С.Д.                                       ______________                               
Заступник голови комісії: Химин Ю.М.                          ______________                   
Секретар комісії: Коцко У.В.                                            ______________
 
Члени комісії:          
Курик І.М.                                                                          ______________ 
Дзебас Н.Б.                                                                         ______________
Миськів І.Р.                                                                        ______________            
Яворський Р.М.                                                                  ______________                                                             



Керуючий справами виконкому                                                       І.М.Кобилецький




