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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
18
’’
03
2015 р.

№
79


             Про затвердження акту визначення розмірів збитків (неодержаного доходу),  внаслідок порушення прав Бондурівської сільської ради в частині ненадходження орендної плати до місцевого бюджету внаслідок використання земельної ділянки за межами населеного пункту с.Бондурівка Бондурівської сільської ради розміром 53,1566 га із земель резервного фонду в тому числі (багаторічні насадження – 53,1566), які використовуються громадянином Терезюком В.М.  без правовстановлюючих документів


	 Керуючись с. 21, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно ст. 22 Цивільного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 284 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 19 квітня 1993 року із змінами, внесеними згідно Постанови КМУ № 21 від 14.01.2004 року, ст..ст.17, 152-157 Земельного кодексу України та розглянувши представлений комісією акт №7 від 12 березня 2015 року щодо визначення розміру збитків, нанесених внаслідок порушення прав Бондурівської сільської ради в частині ненадходження орендної плати до місцевого бюджету за використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів на території  Бондурівської сільської ради за межами населеного пункту с. Бондурівка, чим було спричинено порушення майнових прав Бондурівської сільської ради в частині ненадходження орендної плати до місцевого бюджету та завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, тобто неодержання доходу, який вона могла б реально одержати за звичайних обставин , якби її право не було обмежене:
	Затвердити акт №7 комісії від 12 березня 2015 року щодо визначення розмірів збитків (неодержаного доходу), нанесених внаслідок порушення прав Бондурівської сільської ради в частині ненадходження орендної плати на суму 28115,02 грн (двадцять вісім тисяч сто п’ятнадцять гривень дві копійки) до місцевого бюджету за 2012-2014 роки внаслідок використання земельної ділянки площею 53,1566 га із земель резервного фонду в тому числі (багаторічні насадження – 53,1566 га ) без правовстановлюючих документів на території  Бондурівської  сільської ради за межами с. Бондурівка громадянином Терезюком В.М.,  акт №7 від 12 березня 2015 року  додається.

Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий
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