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На території с. Люча Косівського району Івано-Франківської
області на земельній ділянці 13.5 та. розташовано будівлі та споруди об’єкту
незавершеного будівництва підприємства спільної власності ВАТ « Оріана» «Лікарня відновного лікування».
Спільне підприємство «Лікарня відновного лікування» створено
на основі установчого контракту № 06/22-543 про створення і діяльність
спільного підприємства - лікарні відновного лікування між Косівською
центральною районною лікарнею, колгоспом ім. Я.Галана, с. Люча Косівського
району Івано-Франківської області та ВАТ «Оріана». Свою діяльність дане
підприємство мало здійснювати на основі статуту, який зареєстровано
рішенням Косівської районної Ради народних депутатів за № 137 від 11 вересня
1991 року. Земельну ділянку для будівництва вказаного підприємства
закріплено за підприємством у відповідності з рішенням восьмої сесії
Лючанської сільської Ради народних депутатів Косівського району, ІваноФранківської області від 14 серпня 1992 року.
СП «Лікарня відновного лікування», знаходиться за юридичною
адресою с. Люча вул. Рушір, але фактично на території села такого
підприємства не існує.
Відповідно до Довідки від 23.02.2009 року №21613 виданої
Коломийським МЕТІ зареєстрованої приватної власності на нерухомість СП
«Лікарня відновного лікування» в с. Люча вул. Рушір не зареєстровано.
Відповідно до інформації ДПІ в Косівському районі підприємством
спільної власності «Лікарня відновного лікування», і.к. 13645299, не
подавались податкові розрахунки земельного податку, земельний податок не
нараховувався і не сплачувався, підприємство передано для встановлення
місцезнаходження, згідно запиту на встановлення місцезнаходження суб’єкта
підприємницької діяльності, що ухиляється від сплати податків.

Обєкт перебуває у крайньо занедбаному та аварійному стані. Вільний
доступ призводить до крадіжок будівельних матеріалів та майна СП . На
відкритих водоймах неодноразово було констатовано факти упоплень дюдей.
Прошу розглянути
питання про використання вказаного об»єкту
незавершеного будівництва, та безпосередньо земельної ділянки , для потреб
жителів с. Люча Косівського району.
Дане питання попередньо розглянуто на сесії Лючанської сільської ради,
де отримало позитивну підтримку.
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