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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
09
’’
03
2017 р.

№
89

Про внесення змін до розпорядження голови Чечельницької районної державної адміністрації від 30.03.2004 року № 114 «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 САТ «Чечельницьке» на території Тартацької сільської та Чечельницької селищної рад»
Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 6, 13, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 91, 125, 186 Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян Ярославського Анатолія Михайловича та Федорович Вікторії Сергіївни, враховуючи копію сертифіката на право на земельну частку (пай) серії РН № 977952 та копію свідоцтва про право на спадщину за законом серії ВСК № 461072, НВО 438996:
1. Внести зміни до додатку 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.03.2004 року № 114 «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 САТ «Чечельницьке» на території Тартацької сільської та Чечельницької селищної рад» у пункт 813 змінити вираз у всіх відмінках «Ярославський Михайло Пилипович» на вираз «Ярославський Анатолій Михайлович на ½ частку, Федорович Вікторія Сергіївна на ½ частку».  
2.	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
Голова  районної
державної адміністрації                                                   С. Пустовий
                             О. Кохановський
                             А. Ланецький
                             Н. Никитюк
                             В. Савчук
                             О. Тимофієва
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до  розпорядження
«Про внесення змін до розпорядження голови Чечельницької районної державної адміністрації від 30.03.2004 року № 114 «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 САТ «Чечельницьке» на території Тартацької сільської та Чечельницької селищної рад»»


Зміст положення чинного розпорядження
Зміст відповідного положення проекту розпорядження
813
Ярославський Михайло Пилипович
497
3,1595
3,1595



813
Ярославський Анатолій Михайлович на ½ частку, Федорович Вікторія Сергіївна на ½ частку
497
3,1595
3,1595
















Керівник апарату райдержадміністрації                        О. Тимофієва


