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Міоипснь до розпорядження голови

Йоиної державної адміністрації від
1 11.2005 р. №-855 “Про затвердження
ІН Іч н о ї документації по передачі
Мільних часток (паїв) в натурі і
ИДН'іІ державних актів на право
ЛИСИості на землю громадянам на
{жторії Коропузької сільської ради”
Розглянувши заяву гр.Баришнікової Т.П. від 17.08.2012 р. про видачу
‘ржшших актів на право власності на земельні ділянки для ведення товарного
Ідш.негосподарського виробництва на території Коропузької сільської ради у
'піку з успадкуванням права на земельну частку (пай), враховуючи листа
Мримлііпія Держкомзему у Городоцькому районі №-2613/4 від 27.08.2012 р.,
руючись ст.17 Земельного кодексу України, Законом України “ Про місцеві
“ ржанні адміністрації” :
1. Доповнити додаток до розпорядження голови Городоцької районної
.ржавиої адміністрації від 28.11.2005 р. №-855 “ Про затвердження технічної
:жу мої н ації по передачі земельних часток (паїв) в натурі і видачі державних актів
І право власності на землю громадянам на території Коропузької сільської ради”
Лихом внесення у список громадян, яким передаються у власність земельні
‘ЛИііки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, запису під
рядковим номером 577 «Баришнікова Тетяна П авлівна» із зазначенням загальної
оіці земель 1,9638 га.
2. Внести зміни в пункти 1 і 2 розпорядження голови Городоцької районної
рж ивію ї адміністрації від 28.11.2005 р. №-855 “ Про затвердження технічної

Лсуменгації по передачі земельних часток (паїв) в натурі і видачі державних актів
Л право власності на землю громадянам на території К оропузької сільської ради” ,
Иклавши їх в такій редакції:

іі.І -

Затвердити технічну документацію по передачі земельних часток

(іійїн) в натурі і видачі державних актів на право власності на землю громадянам на
ІЧфІ н орії Коропузької сільської ради, Городоцького району Львівської області для
І9ЛЄІШМ товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
1240,2863 га, враховуючи якісну оцінку земель;
п.2 - Передати у власність громадянам згідно з додатком для ведення
ТОїшрпого сільськогосподарського виробництва земельні ділянки в межах
версдньої земельної частки (паю ) загальною площ ею 1240,2863 га та видати їм
Діфжавпі акти на право власності на землю.

3.
Контроль за виконанням даного розпорядження покластиа нпершого
Ііпмка голови районної державної адміністрації Петрова В.С.
І/

