
У К Р А Ї Н А
ІО РО Д О Ц ЬКА  РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІН ІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

9 9  С Городок №____ Є> 5~$  __
ІІ||«І ПНСССІІІІМ часткових змін і доповнень до 
|Нніін|ніджсііни голови районної держ авної 
ІЙМІііісі рації від 11.09.2008 р. № -825 “Про 
Ійіиердженни технічної докум ентації по 
||#|Н’Д>ічі земельних часток (паїв) в натурі і 
ЙИДіічі держ авних актів на право власності 
МИ іемлю громадянам на території Ш оломи- 
Идьської ради”

Розглянувши' заяву гр.Гриб О.В. від 18.07.2012 р. про видачу державних 
вмів на право власності на земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Шоломиницької сільської ради у 
ж'нтку з успадкуванням права на земельну частку (пай), враховуючи листа 
управління Держкомзему у Городоцькому районі від 23,07.2012 р. №-2257, 
керуючись ст.17 Земельного кодексу України, Законом України “Про місцеві 
державні адміністрації” :

1. Доповнити додаток до розпорядження голови Городоцької районної 
державної адміністрації від 11.09.2008 р. №-825 “Про затвердження 
іс\,документації по передачі земельних часток (паїв) в натурі і видачі державних 
вмів па право власності на землю громадянам на території Шоломиницької 
сільської ради” шляхом внесення у список громадян, яким видаються державні 
акіп па право власності На землю взамін сертифікатів, запису «Гриб Ольга 
Иііеплівна» під порядковим номером 219 із зазначенням загальної площі земель 
І,,’й95 га.

2. Внести зміни в пункти 1, 2 і 3 розпорядження голови Городоцької 
районної державної адміністрації від 11.09.2008 р. №-825 “Про затвердження 
ісхдокументації по передачі земельних часток (паїв) в натурі і видачі державних 
вмів на право власності на землю громадянам на території Шоломиницької 
сільської ради”, виклавши їх в такій редакції:

п.1 -  Затвердити технічну документацію по передачі земельних часток 
(паїв) в натурі і видачі державних актів на право власності на землю громадянам на 
іериторії Шоломиницької сільської ради Городоцького району Львівської області 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 
.'98,3874 га, враховуючи якісну оцінку земель;

п.2 -  Передати у власність громадянам згідно з додатком для ведення 
юварпого сільськогосподарського виробництва земельні д ілянки .в  межах 
середньої земельної частки (паю) загальною площею 298,3874 га та видати їм 
.державні акти на право власності на землю;

п.З -Земельні ділянки загальною площею 298,3874 га виділити в натурі (на 
місцевості).




