УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
5 червня 2014

Мостиська

№

189

Про комісію щодо вирішення
земельного спору

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" :
1. Створити комісію щодо вирішення земельного спору (надалі - Комісія) та
затвердити її склад згідно з додатком.
2. Комісії (Г. Новіцький) до 15 червня 2014 року перевірити межі земельної
ділянки в с. Шегині на вул. Дружби, 136, де знаходиться торговий комплекс
Чернівського СТ, про що скласти відповідний акт перевірки.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
І
червня 2014 № 189

Склад
комісії щодо вирішення земельного спору
Г.

Новіцький

В. Осідач

Н. Сатурчак

- начальник відділу містобудування
райдержадміністрації, голова комісії

та

архітектури

- начальник відділу Держземагенства у Мостиському районі,
заступник голови комісії(за згодою)
- начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації,
секретар комісії
Члени комісії:

Р. Пристацький - директор ПП «Проектно-виробничої фірми «Земельноресурсний центр» (за згодою)
Д. Пилип - землевпорядник Шегинівської сільської ради

Заступник керівника апарату,
начальник відділу
фінансово-господарського забезпечення
райдержадміністрації

/

Ю. К. Пачковська

АКТ
обстеження земельної ділянки
від 10 червня 2014

м. Мостиська

Ми, що нижче підписалися, комісія, створена розпорядженням
райдержадміністрації від 5 червня 2014 року № 189:

голови

голова комісії Г. Новіцький - начальник відділу містобудування та архітектури
члени комісії В. Осідач - начальник відділу Держземагенства у Мостиському районі
Н. Сатурчак - начальник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації
Р. Пристацький - директор ПП «Проектно-виробничої фірми
«Земельно-ресурсний центр»
Д. Пилип - землевпорядник Шегинівської сільської ради
провели обстеження земельних ділянок Сінякевича П. М. та Чернівського СТ
райспоживспілки за адресою с. Шегині вул. Дружби, 136. Земельна ділянка
перебуває в оренді Чернівського СТ відповідно до договору оренди земельної ділянки
№ 04:10:454:00002 від 07.07.2010. Земельна ділянка якою користується Сінякевич
П.М. перебуває у його власності згідно державного акта на право приватної власності
на землю Л.В. № 4363 від 22.07.1999р.
При обстеженні суміжної межі нами було встановлено наступне: межа,
визначена технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки та передачі її в оренду для обслуговування магазинів торгового комплексу
Чернівського СТ співпадає з межею зазначеною в державному акті громадянина
Сінякевича П.М. Розбіжностей в межах чи їх накладання не встановлено. Разом з тим
інформуємо, що у технічній документації з видачі державного акта громадянину
Сінякевичу П.М. знаходиться акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки,
погоджений Чернівським СТ (підпис представника та мокра печатка). Аналогічно у
технічній документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
Чернівському СТ знаходиться акт встановлення та узгодження зовнішніх меж
пемлекопистування Чеонівського СТ з підписом громадянина Сінякевича П.М.

