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Розглянчвши проектрiшенняNs 4Ц ш!5:20Д

Про затвердження територiальнiй громадi MicTa Борислава в особi Бориславськоi
MicbKoi ради технiчноi документацii iз землеустрою цодо подiлу земельноi дiлянки
на вул. C.KoBa,riBa. 4 у м. Бориславi. про включення до перелiку вiльних земельних
дiлянок для пiдготовки лотiв з пDодажу у власнiсть земельнi дiлянки на земельних
тоогах у формi аукцiону та про дозвiл Бориславськiй мiськiй радi на проведення
експертних грошових оцiнок земельних дiлянок на вул.С.Ковалiва.4 у м.Бориславi.

(реесmрацiйнuй номер i dапу зверненш /проекпу рiшенш MicbKoi pйtl/)
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