
 
Додаток 2

до Положення про комісію з визначення та відшкодування
Чупахівській  селищній  раді  збитків, заподіяних внаслідок

використання земельних ділянок з порушенням законодавства
 

Назва юридичної особи
її юридична або фактична адреса
П.І.Б. фізичної особи
її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

ПОВІДОМЛЕННЯ

    На  підставі  Положення  про  комісію  з  визначення  та  відшкодування
Чупахівській  селищній   раді   збитків,  заподіяних  внаслідок  використання
земельних  ділянок  з  порушенням  законодавства,  затвердженого  рішенням
сесії Чупахівської  селищної  ради від «_____»___________ року № ________ 
(далі  –  Положення)  комісією  по  визначенню  збитків  на  засіданні,  яке
відбулося « __ » ________ р., розглянуті матеріали про розрахунок збитків,
які  нанесені  (назва  юридичної  або фізичної  особи)  Чупахівській селищній
раді та підлягають відшкодуванню внаслідок __________________
__________________________________________________________________
(зазначається  про  :  невикористання  земельної  ділянки,   використання
земельних ділянок
__________________________________________________________________
із порушенням законодавства про плату за землю, площа та адреса земельної
ділянки,
__________________________________________________________________
рішення міської ради та договір оренди землі – за наявністю)
 
          Акт про визначення збитків власнику землі від «__» ________ р. №___
затверджений  рішенням   сесії  Чупахівської   селищної   ради  від  «__»
________ р. №___.
          Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення
розглянути його разом з  актом про визначення збитків  власнику  землі  від
«__» ________ р. №___, затвердженим сесії Чупахівської селищної  ради  від
«__»  ________  р.  №___  та  про  результати  їх  розгляду  інформувати  у
письмовій формі Чупахівську селищну  раду.
          У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється
в  досудовому  порядку  шляхом  укладання  договору  про  відшкодування
Чупахівській   селищній  раді   збитків,  заподіяних  внаслідок  порушенням
законодавства.



          У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки Чупахівській
селищній раді відповідні матеріали будуть передані до Відділу  організаційно
–  кадрової,  загальної  роботи,  зв’язків   з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення  Чупахівської селищної ради  для підготовки позову до суду про
примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих на
поновлення порушених прав Чупахівської селищної ради у сфері земельних
відносин.
                Додаток:
                    копія Акту про визначення збитків власнику землі від ______
№_______ з розрахунком суми збитків;
                  копія рішення сесії Чупахівської  селищної ради від «__» ________
р.  №________  «Про  затвердження  акту  про  визначення  збитків  власнику
землі».
 
 
 
Заступник селищного голови      ______________________                                


