Г О І 'О Д О Ц Ь К А

УКРАЇНА
РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Городок

№-_

цим часткових змін і доповнень до
!#іінм голови районної держ авної
«ції від 25.04.2008 р. № -329 “Про
‘ ИІіи технічної докум ентації по
іемельних часток (паїв) в натурі і
рж авних актів на право власності
ЛМ> громадянам
на
території
кКОЇ сільської ради”

Йгіглипувши заяву гр.Островської М.Т. від 20.08.2012 р. про видачу
НХ актів на право власності на земельні ділянки для ведення товарного
Господарського виробництва на території Родатицької сільської ради у
'І успадкуванням права на земельну частку (пай), враховуючи листа
ЙМИ Держкомзему у Городоцькому районі №-2611/1 від 22.08.2012 р.,
!СІ< сі. 17 Земельного кодексу України, Законом України “Про місцеві
і адміністрації'”:
1, Доповнити додаток до розпорядження голови Городоцької районної
Мої адміністрації від 25.04.2008 р. №-329 “Про затвердження технічної
Мгиції по передачі земельних часток (паїв) в натурі і видачі державних актів
о власності на землю громадянам на території Родатицької сільської ради”
внесення у список громадян, які отримують у приватну власність належні
ІМіі ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”,
«Островська Марія Теодорівна» під порядковим номером 299 із
ИІімм загальної площі земель 2,0861 га.
2, 11нести зміни в пункти 1, 2 і 3 вищезазначеного розпорядження,
"ІИ їх в такій редакції:
II. І
Затвердити технічну документацію по передачі земельних часток
11ш турі і видачі державних актів на право власності на землю громадянам на
Родатицької сільської ради Городоцького району Львівської області для
В товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
|Ц6 та, враховуючи якісну оцінку земель;
11.2
Передати у власність громадянам згідно з додатком для ведення
Ного сільськогосподарського виробництва земельні ділянки в межах
НМії земельної частки (паю) загальною площею 523,1586 га і видати їм
ПНІ акти на право власності на землю;
и.З Земельні ділянки загальною площею 523,1586 га виділити в натурі (на
Косії).

3. КоїГфИЛІ. і» виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступники НШИИИ риПдержадміністрації Петрова В.С.

