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Розглянчвши проект рiшення Nл 55-mr5-202l

Про aч.""одцеrн" npoa*i" зa"п"_чстро' цодо 
"iдчaде""" 

,aranon"x дiп""оКта надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть
феесmрацiйнuй Номер i dапу звернr""я /npoffiricbKd' раt)й)

бе 1r1,.111 to vBalгtl

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проекгом.

Головакомiсii ф !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

вiд о3.а2. zD2/ р"*у N_LЁЕННЯ

Розглянyвши проект рiшення,]',{Ъ 52-mt5-202|

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiu,rcння MicbKoi. pйtl/)

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд},вати мiськiй радi дати згод), ??йптггrrrгг}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН

про _ затвердження проект.ч землеусmою щодо вiдведення земельноi дiлянки на

"ул.С.Ковмiва.44 ".Бор"славi та надаr"" ii об'сднанню спiвйс"икi"
баГаТОквартирного будинку "Оселя 44" в постiйне корист},ванrrя



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликапня

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

Вlд 0ъ.а2 ,?r2l
рIшЕння

року Лti Jb

Розглянyвши проект рiшення М ýl-rnr5-2021

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /сidдлддиzrrи)

прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

(реесmрацiйнuЙ номер i dаmу звернення /проекmу рiшення iicbKoi padtl/)

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН

берyчlr до yBaгrr



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

постIинА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд ,3 оlзр4л року lft 6//|

, /,1;

Розг.пянyвши проект рiшення У9 У Ч5' - mr5-2020 о_ ,

дlJlянки
(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проеюпу рiшення MicbKoi pйll/)

беDyчи до yвагrr

комiсiя

ВиРIШИЛА:

голова koMicii ,Щмитро ГВРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
3 питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд оз оа аrа,{ рокум 6//5=

Розглянyвши проект рiшення Ns 62-mr5_2021

Про затвеDдження проекг.ч землеусmоЮ щопо змiнИ цiльовогО призначеннЯ
земельноi цiлянки на вул. Озернiй сТ (нафтовик). l5 у м.Бориславi та про змiну ii
цiльового призначення
фесспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi раdф

берyчи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /аiДrrесJ,Jф.*)
прийняти рiшення за запропонованим проекгом.

голова koMicii rd !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
вц О3 О"1 4.а2/рокуЛlЬ ý2€

Розглянчвши проекг рiшення Ns_6l -mr5-202 l

Про пDипиненrrя права оренди земельноi дiлянки. розiрвання договору оренди
землi та про надання в орендч земельноi дiлянки на в}rл. Дрогобицькiй.7 }z

м. Бориславi
феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проеюttу рituення MicbKoi раdф

беDччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrшувати мiськiй радi дати згоду /сrё,rасrrrсrА
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii /а !митро ГЕРМА]I



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

вiд О3 О4 d-O"tf
рIшЕння

року ЛЪ _€k

(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверненtп /проекmу рiuлення ,MicbKoi. padtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменqувати мiськiй оадi дати згод:у (ei). ..*..l
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Розглянувши проект рiшення М 64 mr5-202l

голова koMicii !митро ГЕРМАН

цро затвердження технiчноi дgryментацii iз землеустрою шодо встановлення
!"iono"n.r"") ".* ,.".n"n"* oin"no* u 

"ur.uoi @u"y i,.
безоплатно ч власнiсть



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськЪi оьлдстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питанЬ реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuлення MicbKoi par)lt/)

берччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запролонованим проектом.

рlшЕння
Вiд 8!.оа. ао.2/ року м 6,/У8

Розглянувши проект рiшення Nэ 65-mr5-202l

голова koMicii
!митро ГЕРМАНra



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстr

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рlшЕння
влд О3. О4 "?Оа/ рокухs 6/У9

Розглянувши проект рiшення ,Nч 66-mr5-202 l

ПDо затв9рдження проектiв земл9устрою цодо вiдведення земельних пiлянок та
цадання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть
(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверне"rя ЦБri.у pi-ern" ,uicbKoi' padu/)

беDчч Il до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii
fiмитро ГЕРМАНd



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвсьiоi оьлдстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

вiд оз. оа. dю"2./ о"* * })!о""'"

Розгляпчвшп проект рiшенrл Nq_67-mr5-202 l

цм*r" б9..опочrпо..".п"r"* дiп""Ь* у "ЙБББ-фесспрацiйнuй ноrrр i d о.у,ur рriruффffi"" MicbKoi pac)tl/)

беDу.llr до увагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciI /а !митро ГЕРМАIl



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтектури

Вiд О3. ОД,аО"?-/
рIшЕння

року м 6,/"l У

Розглянувши проект рiшення .l,,lЪ 63:!ц{'-202 l

фесспрацi нuй номер i dапlу звернемп /проекttу рiuлення,vicbKoi padtl/)

берччи до уваги

комlсtя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /о*lщссидrи l

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciI !митро ГЕРМАН

про.поновлення фiзичнiй особi-пiдприемцю Головкч Василю договору оренди
землi



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

вiд о3 . Oa."loay' о"*, * ;)r5Е 
Н Н Я

Розглянчвши проект рiшенrrя Ns_68-mr5-202 l

про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaT.vni (на мiсцевостi) та передачу ix
безоплатно у власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiu.lення MicbKoi'padu/)

беDччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду /аri}лашrrrrd
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii !митро ГЕРМАIl


