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УКРАЇНА
ГОІ’ОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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2012р. Городок № Є Є О

|||ІН III і пораження проекту землеустрою щодо 
ІІЙПГіН-ІІІІН земельної ділянки з передачі її в 
Ірмму Ч». Цекот Я.М. для обслуговування 
ЦІННІ і лови\ будівель (складів) по вул.
Піки. •ній, 237“в-г”в с. Березець (за межами 
Цйселпіого пункту) Городоцького району,
«Цииііи'і.гіої області

Розглянувши заяву гр Цекота Я.М. від 15.08.2012 року про затвердження 
Нроі’і т  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

і юних будівель (складів) по вул. Шкільній, 237“в-г”в с. Березець (за межами 
Мжт'іісного пункту) на території Новосільської сільської ради Городоцького району. 
Л івійської області, проект землеустрою розроблений ТзОВ “Ордо”, враховуючи 
ЙМі помок комісії з питань погодження документації із землеустрою від 17.04.2012 року

іа листа управління Держкомзему у Городоцькому районі від 21.08.2012 року 
ДО.,Ц‘І7/І, керуючись ст.ст.17, 122, 123, п.12 розділу X «Перехідні положення» 
і і ч н ч і м і о г о  кодексу України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації»:

І .Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
II, І'МИ а з них 0,1174га під будівлями та 0,0768га інших відкритих земель за рахунок 
ц»мс и, сільськогосподарського призначення (колишній госпдвір) з передачі її в оренду 
11», І Іекотіу Ярославу Михайловичу для обслуговування нежитлових будівель (складів) 
По н\ іі, Шкільній, 237“в-г”в с. Березець (за межами населеного пункту) на території 
Поносі ні,ської сільської ради Городоцького району, Львівської області.

ІІІередати  гр.. Цекоту Я.М. в оренду земельну ділянку вказану в п.1 даного 
ропіорядження. *

Г Надати дозвіл гр. Цекоту Ярославу Михайловичу на проведення нормативно- 
І |іоиюіюї оцінки земельної ділянки вказаної в п.1 даного розпорядження.

•І.Розроблену в установленому законом порядку нормативно-грошову оцінку 
Иіме їмінх ділянок подати на затвердження до Городоцької районної ради.

5.Гр. Цекоту Я.М. зареєструвати договір оренди земельної ділянки у 
Кіч .шпиленому законом порядку та забезпечити використання землі з дотриманням 
ИИМіп чинного законодавства України.

6.Контроль за виконанням ^ріцсдвр^^^іорядж ення покласти на першого 
Ніг і у 1111 и ка голови райдержадм і 11 ютр'Йції ІП
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