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22 листопада 2019 р.

“Агрокомпанія Прикарпаття”
повернула державі землю вартістю
понад два мільйони гривень
АВТОР: КУРИШКО ЮЛІЯ  1 ЛЮТОГО 2019 Р., 18:35

В Івано-Франківській області агрокомпанія повернула державі землю
вартістю понад два мільйони гривень.

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області задоволено позов
керівника Тисменицької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі
Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області до Незвиської
сільської ради.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

ПРО НАС РЕКЛАМА КОНТАКТИ АРХІВ

НОВИНИ  ЖУРНАЛ  СТАТТІ ІНТЕРВ’Ю МІСТО-TV МІСТО.LEDI ПОВІДОМИТИ НОВИНУ

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІКА КОМУНАЛКА СУСПІЛЬСТВО КУЛЬТУРА НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ КРИМІНАЛ СПОРТ АТО УКРАЇНА

ОСТАННІ НОВИНИ

16:39

Працівники геріатричного
пансіонату Івано-Франківська
звертаються до волонтерів:
«Не привозьте до нас всякий
непотріб!»

16:08

Українцям дозволили фото на
паспорт у головних уборах, але
лиш з релігійних і медичних
показань

15:39

У Франківську розшукують
“Volkswagen Caddy” 

15:37

Керівник Калуської станції
швидкої прокоментував
вчорашній інцидент із
фельдшеркою
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В позові йшлось про визнання незаконним і скасування рішення сільської ради та
зобов’язано товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомпанія Прикарпаття»
повернути одержану за актом прийому-передачі земельну ділянку площею 12,8290
га загальною вартістю 2 001000 тис. грн у державну власність.

На виконання рішення господарського суду орендарем у січні 2019 року повернуто
земельну ділянку сільськогосподарського призначення в державну власність, про що
складено акт прийому-передачі земельної ділянки.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині судитимуть директора одного з
підприємств, який привласнював бюджетні кошти.

15:36

Для патріота є робота: як після
повернення з фронту
розпочати нове життя у
Франківську

15:15

“Кришталевому хлопчику” з
Калуша вчора зробили
операцію, є ускладнення,
родина просить допомоги 

15:00

Україна розширила безвізовий
режим з Аргентиною

14:34

У Франківську біля ратуші
продовжують заливати
ковзанку. ФОТО



14:18

Уряд з “Нафтогазом” планують
затвердити страхову ціну на
газ для населення

Культура 

«Таємниці великих українців»:
фахівець розповів, чи справді
відома прикарпатка Роксолона
була красунею
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Відтепер читайте найважливіші новини МІСТА у Telegram

СХОЖІ ЗАПИСИ

загрузка...

БІЛЬШЕ  НОВИН

14:15

Суд визнав незаконним
прожитковий мінімум на 2019
рік

14:00

У ДСНС повідомили деталі
пожежі на Прикарпатті, де
загинула літня жінка 

13:45

Бахматюка оголосили в розшук

13:30

Зранку на Коломийщині через
ожеледицю сталося три аварії.
ФОТО/ВІДЕО



Працівники геріатричного пансіонату
Івано-Франківська звертаються до
волонтерів: «Не привозьте до нас
всякий непотріб!»

Українцям дозволили фото на паспорт у
головних уборах, але лиш з релігійних і
медичних показань

У Франківську розшукують
“Volkswagen Caddy”

Новини

Пораненого кажана з Франківська
доглядатимуть в Галицькому
парку
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Теги: Землі Івано-Франківськ Прикарпаття Прокуратура

 

При використанні будь-яких матеріалів
інтернет-видання «МІСТО» гіперпосилання
на конкретну новину чи матеріал не нижче
другого абзацу. Передрук матеріалів без
погодження редакції «МІСТО»
забороняється.

Головна

День Гідності та
Свободи: що про
Майдан
пам’ятають юні
франківці?

На ринку Івано-
Франківська
облаштували
місця для
«стихійних»
продавців

Франківці
розповіли, що
студентам
потрібно для
щастя.
ВІДЕОСЮЖЕТ

Штрафи за
перевезення
дітей без
автокрісла: як
бути з таксі?
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Новини

Контакти

Реклама

Про нас

Повідомити новину

У Києві відкрили
новий офіс
Міжнародної
Будівельної
Компанії M
GROUP
DEVELOPMENT

У Центральному
ринку
облаштують
місця для
стихійних
продавців.
ВІДЕОСЮЖЕТ

У Франківську
під стінами ОДА
страйкують
студенти-
медики.
ВІДЕОСЮЖЕТ

“А я не їхав”: п’яні
водії і
франківські
патрульні.
ВІДЕОДОБІРКА
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