
У К Р А Ї Н А
ДОНЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Г ородок №-_ Є50__________

МИ часткових змін та 
Дв |>ННІО|)ЯДЖЄННЯ голови  
(ІЖііііііої адміністрації від 
М*6НІ “ Про затвердження  
ЙІІІУчііо передачі земельних  

їй) н натурі та видачі 
ЙКіїїі на право власності на 
вМйдішям на території 

ОЇ сільської ради”

Глинуішіи заяву гр.Викоцької Г.І. від 03.07.2012 р. про видачу 
ЙИгін па право власності на земельні ділянки для ведення товарного 

діодарсі.кого виробництва на території Кліцківської сільської ради у 
;§ успадкуванням права на земельну частку (пай), враховуючи листа 

,В Дсржкомзему у Городоцькому районі №-2611/2 від 22.08.2012 р., 
В сг.І7 Земельного кодексу України, Законом України “Про місцеві

1 адм ін істрац ії” :

|, Доповнити додаток до розпорядження голови Городоцької районної 
Їії адміністрації від 07.08.2008 р. №-681 “Про затвердження 
Ментанії по передачі земельних часток (паїв) в натурі та видачі державних 
Право власності на землю громадянам на території Кліцківської сільської 

Шляхом внесення у список громадян, яким видаються державні акти на 
'‘Ясності на землю взамін сертифікатів, запису «Викоцька Галина Іванівна» 
„їдковим номером 350 із зазначенням загальної площі земель 1,4264 га.
2 Внес ти зміни в пункти 1 і 2 розпорядження голови Городоцької районної 

Мої адміністрації від 07.08.2008 р. №-681 “Про затвердження 
умептації по передачі земельних часток (паїв) в натурі та видачі державних

Ми право власності на землю громадянам на території Кліцківської сільської 
", виклавши їх в такій редакції:

н. І -  Затвердити технічну документацію по передачі земельних часток 
) в на турі та видачі державних актів на право власності на землю громадянам 
рри торії Кліцківської сільської ради Городоцького району Львівської області 
Ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

,7 .Ш  га, враховуючи якісну оцінку земель;
и.2 -  Передати у власність громадянам згідно з додатком для ведення 

рного сільськогосподарського виробництва земельні ділянки в межах 
дпвої земельної частки (паю) загальною площею 493,7389 га та видати їм 

Вишні акти на право власності на землю.



Кпи і роль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 
Голови районної державної адміністрації Петрова В.С.


