
У К Р А Ї Н А
Ї'ОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Г ородок №_ 649______________

Внесення часткових змін і 
Нень до розпорядження голови 
ИоУ державної адміністрації від 

,§£ р. №-935 “Про затвердження 
Иої документації по передачі 

ЬІіих часток (паїв) в натурі і 
І державних актів на право 

'ості на землю громадянам на 
Орії Градівської сільської ради”

Розглянувши заяву гр.Когут С.С. від 23.08.2012 р. про видачу державних 
па право власності на земельні ділянки для ведення товарного 

ЬКогосподарського виробництва на території Градівської сільської ради у 
Ку з успадкуванням права на земельну частку (пай), враховуючи листа 

Мління Держкомзему у Городоцькому районі №-2614/2 від 27.08.2012 р., 
Нічиєї, ст.17 Земельного кодексу України, Законом України “Про місцеві 
Піші адміністрації” :

1. Доповнити додаток до розпорядження голови Городоцької районної 
липої адміністрації від 14.10.2008 р. №-935 “Про затвердження технічної 
меі нації по передачі земельних часток (паїв) в натурі і видачі державних актів

Прано власності на землю громадянам на території Градівської сільської ради” 
ІМІнами від 24.10.2008 р. №-968), шляхом внесення у список громадян, яким 

'даються у власність земельні ділянки для ведення товарного 
Ч.когосподарського виробництва, запису «Когут Світлана Степанівна» під 
дковим номером 302 із зазначенням загальної площі земель 0,7633 га.

2. Внести зміни в пункти 1 і 2 розпорядження голови Городоцької районної 
Жпшюї адміністрації від 14.10.2008 р. №-935 “Про затвердження технічної 
умсптації по передачі земельних часток (паїв) в натурі і видачі державних актів 
Прано власності на землю громадянам на території Градівської сільської ради”, 

Клавши їх в такій редакції:
п.1 -  Затвердити технічну документацію по передачі земельних часток 

йїн) и натурі і видачі державних актів на право власності на землю громадянам на 
ригорії Градівської сільської ради Городоцького району Львівської області для 
іенпя товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

12,0336 га, враховуючи якісну оцінку земель;
п.2 -  Передати у власність громадянам згідно з додатком для ведення 

Мирного сільськогосподарського виробництва земельні ділянки в межах 
редньої земельної частки (паю) загальною площею 322,0336 га та видати їм 
ржпнні акти на право власності на землю.



ОМІ роль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 
И м іо іи і райдержадміністрації Петрова В.С.


