УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 25.09. 2018 р.

м. Яремче

№ 94

Про затвердження Акту комісії по
визначенню та відшкодуванню збитків
Відповідно до Земельного кодексу України, постанови Кабінету
Міністрів України від 19.04.1993 року № 284 «Про порядок визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» із змінами
та доповненнями,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити Акт комісії з визначення розміру та відшкодування
збитків, заподіяних Яремчанській міській раді внаслідок неодержання
доходів (орендної плати) із 2016 р. по 01.08. 2018 р. за фактичне
використання земельної ділянки для обслуговування їдальні в м. Яремче по
вул.
І.Петраша, 6 на суму 54415.18 гривень, яка повинна бути
відшкодованою Біланюком Р.В.(додається).
2. Біланюку Р.В. провести сплату збитків відповідно до Акту комісії
по визначенню та відшкодуванню збитків від 04.09.2018 р., у відповідності
до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно
діючу комісію по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та
землекористувачам.
Міський голова

Василь Онутчак

Акт
комісії з визначення розміру та відшкодування збитків заподіяних Яремчанській
міській раді внаслідок неодержання доходів за використання земельної ділянки
04.09.2018 року

м. Яремче

Присутні:
Губарчук Володимир Михайлович – секретар міської ради, голова комісії;
Тимочко Ольга Григорівна – начальник відділу земельних ресурсів, секретар
комісії;
Члени комісії:
Ланіна Марина Василівна – голова постійно діючої комісії із розгляду земельних
питань;
Попадюк Руслана Іванівна – начальник юридичного відділу;
Шемрай-Макарук Наталя Ігорівна – заступник начальника містобудування,
головний архітектор
№
з/п

1

Період
нарахуван
ня
збитків
2016 р.

Сума
збитків
(грн)

Адреса
земельної
ділянки

Цільове
призначення

23090. 01

м. Яремче,
вул. Петраша, 6

для
обслуговування
їдальні
для
обслуговування
їдальні
для
обслуговування
їдальні

2

2017 р.

20241.34

м. Яремче,
вул. Петраша, 6

3

з 01.01.2018
р. до
01.08.2018 р.
Всього:

11083.83

м. Яремче,
вул. Петраша, 6

Суб’єкт
господарювання
Біланюк Р.В.
Біланюк Р.В.
Біланюк Р.В.

54415.18

Розрахунок збитків додається
Голова комісії

Губарчук В.М.

Секретар комісії

Тимочко О. Г.

Члени комісії:

Ланіна М.В.
Попадюк Р.І.
Шемрай-Макарук Н.І.

