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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
05 квітня 2019 року
Борислав
№ 91



Про затвердження Актів про визначення збитків власнику землі від 26 лютого 2019 року 

	Відповідно до ст.33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.12, 91, 125, 126, 152, 157, 187, 206, 211 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 „Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” (в редакції від 17 березня 2017 року), Порядку визначення та відшкодування Бориславській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15 вересня 2016 року № 214 та внесеними змінами від 01 березня 2018 року №55, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Акти про визначення збитків власнику землі від 26 лютого 2019 року, що додаються.

2. Зобов’язати зазначених нижче громадян та юридичних осіб:
- гр.Смиш Ганну Миколаївну протягом місяця з моменту прийняття цього рішення сплатити збитки в сумі 19 169,43 грн.;
- гр.Бараняк Ольгу Миколаївну протягом місяця з моменту прийняття цього рішення сплатити збитки в сумі 23 977,76 грн.;
- гр.Лобик Василя Григоровича протягом місяця з моменту прийняття цього рішення сплатити збитки в сумі 9711,15  грн.;
- ПП „Зорепад-Люкс” протягом місяця з моменту прийняття цього рішення сплатити збитки в сумі 36 678,86  грн.;
- ТзОВ „Зорепад-люкс” протягом місяця з моменту прийняття цього рішення сплатити збитки в сумі 24 640,02 грн.

3. Відділу земельних відносин управління комунальної власності земельних відносин та архітектури міської ради (Г.Подоляк) не пізніше трьох робочих днів після затвердження акту про визначення збитків направити гр.Смиш Г.М., гр.Бараняк О.М., гр.Лобик В.Г., ПП „Зорепад-Люкс”, ТзОВ „Зорепад-люкс” повідомлення про необхідність відшкодування збитків.

4. Відділу правового забезпечення міської ради (О.Тахтарова), у разі несплати коштів гр.Смиш Г.М., гр.Бараняк О.М., гр.Лобик В.Г., ПП „Зорепад-Люкс”, ТзОВ „Зорепад-люкс” у визначений термін, забезпечити проведення претензійно – позовної роботи.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко та керуючого справами виконкому І.Кобилецького, відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.



Міський голова                                                                                    І.Р.Яворський



































