
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 26.02.2015 року № 19 

Про  затвердження  акту
узгодження меж  від 03.02.2015 р.

  Розглянувши  акт  обстеження  земельної  ділянки  по  вул.  Садовій,  _
м.Збаража,  керуючись ст.  30 Закону України „Про місцеве  самоврядування в
Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт узгодження меж земельної ділянки  по вул. Садовій, _ 
м. Збаража від 03.02.2015р.

  

Міський голова Збаража                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

 

 
 



АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ

від 02.02.2015 р. м. Збараж

Комісія в складі:

               - начальника юридичного відділу Присяжнюка О. А.,

- спеціаліста відділу містобудування та земельних відносин Заблоцької І. Я.

- начальника відділу містобудування та земельних відносин  Мартиненка О. М.

Розглянувши заяву Прокопа Р. П. (вх. № П-09/2.7 від 15.01.2014 р.),  комісія провела

обстеження будинковолодіння  по вул. Садові, 24, 26 та встановила наступне: 

Власником  будинковолодіння  №24  по  вул.  Садова  є  Прокоп  Р.С.,  а  власником

будинковолодіння № 26 по вул. Садова є Бас Г.С.

 Бас Г.С. на своїй прибудинковій території  поблизу межі будинковолодіння № 24

здійснила підготовчі роботи, щодо влаштування обмостки (орієнтовним розміром 10м на 1м)

рівень  якої  буде  вище  за  муровану  огорожу,  оскільки  земельна  ділянка  Прокопа  Р.П.

знаходиться  нижче земельної ділянки Бас Г.С. і тому, якщо буде влаштована  обмостка стічні

(дощові) води будуть стікати на земельну ділянку Прокопа  Р. П. через муровану огорожу, яка

розміщена між двома будинковолодіннями і будуть руйнувати її.

Громадянка Бас Г.С. під час комісійного обстеження повідомила, що припиняє будь-

які  роботи  по  заливці  обмостки   до  господарської  будівлі,  яка  розміщена  поблизу  межі

будинковолодіння №24 по вул.  Садові  та зобов'язується понизити рівень та влаштувати її

нижче мурованої огорожі. 

           Комісія рекомендує:   гр. Прокоп Р. С. та, гр. Бас Г. С.  згідно ст. 103,   “Земельного

кодексу України” дотримуватись правил добросусідства.

Відповідно  до  ст.  158  “Земельного  кодексу  України”,  у  разі  недосягнення  згоди,

подальші спірні питання вирішувати в судовому порядку.

 Додаток фото №1.

Акт підписали: 

            ________________Присяжнюк О. А.

    ________________ Заблоцька І. Я.

 _______________Мартиненко О. М.
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