
укрлшл
БОРИСiIАВСЬКА MICьKA РАДА

ШОГОБШЪКОГО РАЙОШУ
львIвськоi оБ}IАстI

8 дсмократпчЕе скпrк!ЕЕя

постrЙнА комIсIя
3 пптlшь регулювtЕпя земеJrьппх вiдпоспп, будiвппцтвд тr архiтектурп

протокол льз

ЗО, l3,, ,L0

Гермап !,.В. голова koмlcll

KocTiB C.I. зllступник голови Koмlctl
,/

Чrбдп Т.В. секртар KoMicii /'(а/
Чле7п чомiсiii

-l,
lкiKic p.L 4 ) {*k-l Мпхаць I.P. ,аЩ,,r

/// KocTiB А.В. Яворськиf, Р.С. т/ kl
,/

ПоРяJlоКДЕННИИ:

1.СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
докумепта:

Пооект пiшепвя J\! mr5-2020

резчльтатя
голосl.вання ,ta

пDийнгггя Diшення:

ВttРlШИЛt{: Рiшсппя KoMiciI вiд 3О /S . 2О20 р. ft_-Р1!_дода€ться

I

lla- Зft";;, Z|aHz
7с<>\1$эzz )rc, Г.еэТ czt

/с



/.СЛУХАЛИ: JrF. d: ^.В"|.з 71c4il,z.g, 1Юеz,пi €,ёu",Qо1l*,lч "О
фз '1863е-r.l(\л dа-4.ае 4ь.lц, a,l cl,LLLoL m Q,-

kчцнкi ёьО ц.l,э. rц цIl J сцl е a6!.L!1! tr'.lo ц,ос-
g" б aaclti сллw

Ресстрацiя
докумеЕта:

Проекr рiшення Лф mr5-2020

резчльтдти
гоJIосуваппя la

ппuйняття оiшення;

ВИРIШИ_IIИ:

.] СЛУХАЛИ: Jlro non-o с fuСzL-1и t sbt гпч Ц<l а-<С rtelt rпк_t/ tlcu"c'цy
6!а;чсу tЕ *о баi ЛНlсd€е46с.й"у4,"JпЬВ,i;-
$.л r,"i"сЙt" rио ,фво# )2.1tc-bc.tQi g|,l iаСЛ Л6)К
, Ресчрсцuй ц4tпр ,: AzruB" -

Ресстрацiя
документа:

Ппоекг оiшенпя tФ lq mr5-2020

резчльтдтн
rOлосчваяня з:!

поийнятгя оiшевня:

ВИРIШt{ЛИ: Рiшеппя коаiсfiвiд 30. t2 2OZOo.tB;lP додrsrься
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Реестрацiя
докумеЕта:

Проект рiшепня ЛЬ mr5-2020

резчльтатп
голосчвlнвя ,l}

пDиrrаяття DlшенЁя:

ВИРIШИЛ!I:
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Ресrграпiя
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Пrrоект рiшен ня ,\} mr5-2020

Резч.,Iьтдти
голосlъаrrн fl ]а

ппllшllяття Dtшснняi
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Ресстрачiя
докумеЕта:

Проеь-т рiшення }Ъ rn 15-2020

Perv.TbTaTa
гплOgуваяIrя 3:l

ппяйдrrгrя вiлення:
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Ресстрацiя
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Проеь-т рiшення Лi m15-2020
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прltl-tнятгя рiшення:

.(t8'} - ,- чо.l.: .?Tll)oTH,F . <Q-llltt a..tиcb
.(ле бDа-.rri \ час li rt l o.1oc\Baltlti,, - .

ВItРIШItЛI,t:
/

Рiшеппя KoMicIi вщ 3о, /2, 2020 р. Nэ;fuЧ аоааеться

l

I

I

I

I

l

l
l

l

l

l

l

{

l

l

l 41/,--",--э



поR2 fu2e HKj Сую*аьr,

r"a, <J*-'

Ресrrрачiя
докумеsта:

Проекr гliшенвя,\Ъ mг5-2020

резчльтати
голосYDаЕЕя l€

прrrirвrггя пiшснвя;

((_rа)r - / rv,t.l \цrрч!l",

*нс бDа-rя учасгi в t п locr Batott, - ,

Рiшевsя KoMicij вi 3о /Z ,2020 р. N3д дода€ться
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РеестраtЬ
докун еЕта:

Пооеь-т гliшеп ня }'р rпr5-2020

ttra)r - fU, L 1 ,*, r," "", " ,

<<яс бtlа,,Dl yчаrгi в гOхосyваянЬ - ,
рвчльтатп

fOл оgчваrlя! Ir
пDийяrггя оiшення:

РirцеппЯ Kolricii tliц ЭО, 12 2020 р. м з/9 доласться
ВИРlШИЛИ:
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БОРIIСЛАВСЬКА MICьKA РАЛ
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОIОБЛЛСТI

8 демократпчпе склпкаппя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з пllт8нь регулювашпя зOмельнпх вiдпосшн, будiвншцтва та sрхiтектурш

аrcеспрацiМuП Holtlep i ёBttly жерненtв /пщlсtltу piuleHtя MicbKol рйф

бсрччr до чвlгr

комlсlя

ВиРIШИЛА:
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ьUрис"ltлвськА MtcbKA rАлл
дрогоБицького рАйону львIвськоi ов.ltдстt

8 лемократпчпе склпкаппя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з пптапь реryлювавшя земельппх вiдноспп, будiвпrrчтва та архiтеlсгурrr

вiд J, е zozc
РУrrвннg

wкylft Vl

Розгляпчвшr проекг рiшення Л!_Щ_tцд5-202Q

Поо затвеодженrrя пDоектiв землечстрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання бсsоrшашо земЕIьних дшянок у власнigrь

(рееmрцi,rнttй номер i dаmу жeptlatw /tlyleюty piuteHtw MicbKo'i рlф

беоччп до чввгr

комiсiя

ВИРIШИЛА:
рекоtкеrrдчватя мiськiй вадt дати згодy 1сйлсезgлlлд
прийняти рiшення за запрпонованим проекmм.

.Щмитро ГЕРМАН



БОРИСJЪВСЬIЙ МIСЬiЙ РАДД
ДРОГОБИЦЬКОГОРЛЙОНУ ЛЬВIВСЬКОIОБЛАСТI

8 демократпчпе склпкаЕпя

IIОСТIЙНА KOMICШ
з ппт8пь регулюваппя земельнrrх вiдrrоспш, будiвrrшцтва та apxiTekryprr

рIшЕння
Вlд !е_t€_!zlё_Qz, рокуЛi .З/З

----.---.--..---.

Розглппчвшr проекг рiшеяня Лд_J9:_дд53]0Д

Ппо поюдження звiтч про експергну rроцrову оцiнtсу земе;ьноI дiлянки на

@еqryщtЬма HoMq i йпу хqнаня /прюtлу piutettHя мiсъlсоi фtУ)

беDччп до чвlгп

комlси

ВиРIШИЛА:
Рекомеядуватн MicbKiй оадi дати згоду 

'сidлlаа*яrr'прийвятrа рiшеrтня за запрпоноваrим проекюм.

Го.това KoMicii F ,Щ,митро ГЕРМАН



БоРi4С"l-йВСькi MiC ьм РАД
дрогоБицького рлйону львIвськоIовлдстt

8 демократrrчше склхкашпя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пштапь регулюваrrпя земельппх вiдrrоспп, будiвппцтва та apxiTeKTypll

рIш Е ння

Розглrrчвшr проскг рiшення JФ_2_Цдд51]0Д

Про дозвiл на рзроблення проектiв землеуетрою щодо вiдведення земельних

(peяttlpotli,iaMй Ho,,,lep i dattty BepHeHtя /проеtопу piuleHtя MibKot фtл/)

бсвучg до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомыrдуватя мiськiй вадl дати згодч 1cidrrearrrrrr}
прийняти рiшення за запрпоновalним проектом.

Го.rова KoMicii !митро ГЕРМАН



R РИСЪВСЫВМIСЬКдРлДД
догоБшъкогорлйону JьвIвськоIоьплстI

8 дсмократпчЕе сrGпхкlппя

постIЙнА комIсlя
з пптlЕь IЕг5/люваппя земG.пьппх вiдпоспп, булЬппптва та apxiTeKTypB

рIшЕння
Вiд Зо. /2 рокуХс 3/5

Розгляпчвшr проекг рiшення Л!_2Л_шФ2OД

Про затвердкення пооекгу землеустрою шодо змiни цiльового призначення земеrьноi
дiлянIсr на цlл..Мiцкевича-78 у м.Борпславi та поо змiцч ii цйьового призвачення.

(рФrлwцirаflй Hotwp i dаmу зверненм /ttщtctпy piuteHш MicbKoi pldu/)

беоччп до чвlгп

KoMlclrl

ВИРIШИЛА:
рекопrеrrдчватя мiськrй падi дати згодч fаiAяеоr;r}
прийняти рiшення за запрпонованим проекюм.

Го.пова KoMicii {митро ГЕРМАН



БОРПСl-йВСЬКА MICbKa РдД
дрогоБицького рлйону львIвськоiовлдстI

8 демократпчпе склпкаff шя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пштаttь регулювsltпя земельпltх вiдшосшн, будiвltпцтва та архiтектурп

рI_шЕння/
В|д 3О, /2,2о2о рокуЛi 3,zб.--7-

Щдддцчвшr проскг рiшення Шs_2З:_дд520Д

Про вiдмову громадянам ч рзробленнi ппоекrу землеустрою щодо вiдведення
зсмеJrьних дшцнок

(рееrmрацiММ номер i dапу мернежв /ttyleloly piuleHtв MrcbKoi paltl/)

бепччш до чввгп

комrсrя

ВиРIШИЛА:
рекоtrеlrдчватя мiськiй падr датя згодч /сЕArсосrrtлl
прийняти рiшенrrя за запрпонованим пректом.

.Щмитро ГЕРМАН



БОРИС,ЛrАВСЬiИ мIСЬiй РАд
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБJIлстt

8 демократпчЕе склtrкаппя

ПОСТIЙНА KOMICш
з пптапь регулюванпя земельппх вiдпосшп, будiвпrrцтва та лрхiтектури

Розгляпyвшr проекг рiшення Ns_2s:_шфr0Д

Поо дозвiл на передачу земельноi дiлянки на вчл.Шевченка у м.Бориславi в
Ед999дду

@еrпрацiамП наvер i dаmу MepHeHtB /ttp<let<tпy piuteHtB MicbKoi рйл/)

бевччш до чвlгп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
РеrсоrсеЕдувати мiськiй пqдi датя згоду /djdr.еagЁеl
прийrяти рiшенlrя за запрпонованим проекюм.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИС"ПАВСЬМ Micbiй РАДА
дрогоБицького рлйону львIвськоI ов.ltдстr

8 демократпчпе склпкаппя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з ппт8пь регулювашllя земельппх вiдпоспп, будiвпицтва та архiтекгурш

вй зо \2 2о20 *о*jЁЕННЯ

Розгляпчвшr проекг рiшсння Л!_2?:_д1520Д

Пр понов.пення Схiдницькiй Mapii договору оренди землi
(peatwtlibtuЛftoJ|Ep i dlarrty жpffittя ttржKttty FiuBttB ллiсъlсоi фч)

бсоччп до yвагr

KoMlcul

ВиРIшиЛА:
Рекомеrrдувати мiськiй радi датн згоду /ddЛotmrrrr}
прийняти рiшення за запрпонованим проектом.

гогrом koMicii .Щмитро ГЕРМАН72{_-



БорислАвсъм Micbiй рАлА
дрогоБицького рлйону львIвськоI оь.tистt

8 демократпчпе склпкаппя

iiocTiЁliiA ко}iiсiя
з пuтапь регулювашпя зем€льшшх вiдшосин, будiвншцтва та apxiTeKryprr

вlд 3!)2зр2а_** * з]Ё 
Е н н я

Розгляuчвшrr проект рiшення Ns_2ЕLдФrOД

-lfg252З та пrtсt налання лозволу Jlико ( }льзt на ротоблення пrjоек]y :}емлечстDо}о

(репtрцimМ ножр i йпrу жерненш /пWt<mу рiuлення мiсыаt рdlУ)

бtпччl до yвагв

комlсlя

ВИРIШИЛА:
PeKolrrelmvBaTTr мiськiЙ рцдi датн згоду 1iriiлrесrr*]
прийяяти рiшенrrя за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРПСПАВСЬI,й МiСЪМ РАДл
дрогоБицького рлйону львIвськоiовлдстt

8 демократпчше склпк8ппп

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з ппт8пь регулювsнпя земнtьппх вiдпосrrш, будiвнrrцтва та BpxiTeKryprr

рIшЕння
Вiд За,12.2о2О poKyNl ЗУс

Роgглrпчвtшr прекг рiшсння Jф_]9:_дr5;!0Ю

Пр погодження звiту пр екепертну грошову оцiнку земельноi дiлянки на
вчл, Дrогобнцькiй.7 у M.tbpиolaBr. затвердхення iT варrостr та продаr< seMelrbHoi
дiлянки MicbKy Аlrдрiю

(FаrпрцiПМ Hollвp i йttty wрttення /прtотту рiutення Micblco:i @tt/)

бсоччп ло чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоrrrеrrдчмтя мiськiй lrадi дати эгqдч ft'alиedlrrrt)
прийrrяти рiшення за запрпонованим пректом.

готом koMicii !митро ГЕРМАН


