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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
09
’’
06
2016 р.

№
200

Про внесення змін в розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2008р. №79  
«Про затвердження протоколу засідання зборів власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) бувшого КСП «Мир» с. Луги (уповноважених ними осіб) щодо проведення розподілу земельних ділянок між власниками сертифікатів та видачу державних актів на право власності на земельні ділянки власникам сертифікатів»

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 громадянина Гуйван Василя Васильовича, враховуючи копію сертифіката серії ВН № 0181278, копію свідоцтва про право на спадщину за заповітом серії НАІ № 929038:
1.	Внести зміни до додатку розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.02.2008р. № 79  «Про затвердження протоколу засідання зборів власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) бувшого КСП «Мир» с. Луги (уповноважених ними осіб) щодо проведення розподілу земельних ділянок між власниками сертифікатів та видачу державних актів на право власності на земельні ділянки власникам сертифікатів» у пункті 175 додатку змінити вираз у всіх відмінках «Гуйван Василь Григорович» на вираз «Гуйван Василь Васильович».
2.	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.	


Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

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



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до  розпорядження
«Про внесення змін в розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2008р. №79 «Про затвердження протоколу засідання зборів власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) бувшого КСП «Мир» с. Луги (уповноважених ними осіб) щодо проведення розподілу земельних ділянок між власниками сертифікатів та видачу державних актів на право власності на земельні ділянки власникам сертифікатів»»

Додаток 1
Зміст положення чинного розпорядження
Зміст відповідного положення проекту розпорядження
175
Гуйван Василь Григорович
ВН 0181278
136
3,1699
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Гуйван Василь Васильович
ВН 0181278
136
3,1699





Керівник апарату  райдержадміністрації                                      О. Тимофієва


