МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Мостиська

№-у^З

про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) гр, Марко Євгенії Степанівні,
гр. Гаврилюк Оксані Михайлівні, гр. Бундзило Лесі Михайлівні
для дедення товарного сільськогосподарського виробництва
натериторії Маломоіфянської сільської ради
Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
ст. ст. 25, 81 Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення
в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та
Указом Президента Уіфаїни від 08.08.1995 № 720/95 «Про порядок паювання земель,
переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і
організаціям», враховуючи розпорядження голови Мрстиської райдержадміністрації
від 31 грудня 2008 року № 877 «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання проекту поділу земель колективної власності колишніх
КСП «Маїо'нівське» та ім. Б.Хмельницького на території Маломокрянської сільської
ради та видачу державних актів на право власності на земельну ділянку громадянам
власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай)», розглянувши заяву
гр. Марко Євгенії Степанівни, жительки с. Малі Мокряни Мостиського району
Львівської області,
гр. Гаврилюк Оксани Михайлівни, жительки м. Львова,
вул. Стрийська, 101/248, гр. Бундзило Лесі Михайлівни, жительки с. Малі Мокряни
Мостиського району Львівської області:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва Марко Євгенії Степанівні, Гаврилюк Оксані
Михайлівні, Бундзило Лесі Михайлівні.
2. Передати безоплатно у спільну часткову власність (по 1/3 частки) Марко
Євгенії Степанівні, Гаврилюк Оксані Михайлівні, Бундзило Лесі Михайлівні земельні
ділянки загальною площею 0,7404 га, в тому числі 0,4043 га угіддя - рілля
кадастровий номер 4622484400:06:000:0051, 0,3361 га угіддя - рілля кадастровий
номер 4622484400:08:000:0076, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Маломокрянської сільської ради.
3. Марко Є. С., Гаврилюк О. М., Бундзило Л. М. зареєструвати у
встановленому законом порядку право власності на земельні ділянки .

Заступник голови районне
державної адміністрації
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