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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
30
’’
05
2017 р.

№
196

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.06.2005 року № 165 «Про затвердження технічної документації по передачі земельних часток (паю) з виготовленням державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) по бувшому КСП „Стратіївське" на території Стратіївської сільської ради»

Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 91, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Поліщук Марії Степанівни, враховуючи копію сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ВН № 0321142 і свідоцтва про право на спадщину за законом серії НМО № 292009:
1.	Внести зміни у додаток 1 до розпорядження голови районної
державної адміністрації від 25.06.2005 року № 165 «Про затвердження технічної
документації по передачі земельних часток (паїв) з виготовленням державних
актів на право власності на земельні ділянки громадянам власникам сертифікатів
на право на земельну частку (пай) по бувшому КСП «Стратіївське» на території Стратіївської сільської ради» у пункті 93 додатку змінити вираз у всіх відмінках «Ткач Ганна Степанівна» на вираз «Поліщук Марія Степанівна».
2.	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.	

Голова  районної
державної адміністрації                                                   С. Пустовий

                             О.Кохановський
                             О. Атаманенко
                             А. Ланецький
                             Н. Никитюк
                             О.Тимофієва






	ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



до розпорядження
«Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.06.2005 року № 165 «Про затвердження технічної документації по передачі земельних часток (паю) з виготовленням державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) по бувшому КСП „Стратіївське" на території Стратіївської сільської ради»»

Зміст положення чинного розпорядження
Зміст відповідного положення проекту розпорядження
93
Ткач Ганна Степанівна
653
1,8509
1,7882
0,0627


93
Поліщук Марія Степанівна
653
1,8509
1,7882
0,0627







Керівник апарату райдержадміністрації                                           О. Тимофієва



