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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулюванIrя земельних вhносин, будiвнпчтва та архiтектурп

Вiд ,/О.
рlшЕння

ОАДОt/ро*ухпl/!

Розгляttчвшп проект рiшення Ns_ýg:*!цфroЛ

Поо розробленrrя генеоа.ltьного плану села Ясениrц - Сiльна Бориславськоi MicbKoi
територiальноi гDомади

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекпу рiшення MicbKo;| padll/)

беDччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй оадi дати згоду /riM
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

Е демократпчпе склпкання

постIЙнА комIсlя
з питапь реryлюванпя земельних вiдносlлп, будiвництва та архiтектурп

рIшЕнняgц /О од 
"|,o2./po*y х, #/2

Розrлянчвши проект рiшення Ns 5& !цц5-2О2l

Поо розообленн" .енера.rr"ного .rлану сiл Урiж. В"пrники. Мокряни. Пiд монастирок
Бориславськоi MicbKoi територiальноi пэомади

(рееспрацiйнuй номер i dапу зверненм /проекmу рiщенtа MicbKot padtl/)

бепyчп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд},вати мiськiй радi дати згоду /сjйrосиrgД
прийняти рiшенюI за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпканпя

постIЙнА комIсlя
з питапь реryлювання земельних вйносин, будiвничтва та архiтектури

рIш Ення
Вiд ,/0.0& АDJ/ рокулl! .!Ь

Розглянyвши проект рiшення NsJ?а_дIб202_L

Про оновлення генерального плану MicTa Борислава
(реесmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекtпу рiшення MicbKoi рйtл/)

беDччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомеrrдчвати мiськiй радi дати згодч l'зёлrасrrrяс-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАйону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скпикання

ПОСТIЙНА KOMICШ
3 питань регулювання земельних виносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
ви /О. Ot. iаlУрr,rуМ 4 / 

'

Розглянyвшп проект рiшення Jф 49- шФ2021

Про затвердження комплексноi с
поовадження пiдприемницькоi дiяльностi

Фr*mрацiйнuй номер i dattty жернення /проекmу рitаенltя MicbKoi pйtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекометrдувати мiськiй Dадi дати згодч /сrйюсиrrяt}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
Вrд -/О 1.1. аа!/ ро*у xn / /.f

Розглянчвши проект рiшення Jф_75-mr5-202 1

Про припиненtlя права оренди земельноi дiлянки та про надання в ооендч земельноТ

дiлянки на вул. Дрогобицькiй. 94 у м. Бориславi
феесmрацiйнй номер i dаmу звернення /проекtпу piuleHtя MicbKoi' padtl/)

берччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /*iйrоаиr+*)-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Го:rова KoMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд /0.0t. AoJ./ року ль +/€

Розгляпyвшп проекг рiшевня J\Ъ_74-mr5-202 l

Про затвердження звiту про експеотну гоошову оцiнку земельноi дiлянки на
вул.С.Ковалiва.4 }, м.Бориславi та продах ii на земельних тоогах у формi аукцiону
@ессmрацiйнuй номер i ёаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi' pйtl/)

беоччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /оjёrrеаJдчдI
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

!митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

рIшЕння
року лlь ry /f

Розгляпчвши проекг рiшення Ns_73-mr5-202 l

Про дозвiл приватному акцiонерному товариству "Львiвобленерго" на

оозроблення проектiв землеусцою rцодо вiдведення зсмельних дiлянок

фессmрацiйнuй номер i dапry звернення /проекmу рiшення MicbKoi рйtl/)

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду t1rrdrrаf,r.рдI
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii [митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
ви ,/0. оа &0А| ро*уМ 4И

Розглянyвшп проект рiшення Ns_76-mг5-202 l

Про дозвiл на виготовлення. технiчноi документацii iз землеусцrою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi)
феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuлення MicbKoi' padtl/)

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrшчвати мiськiй радi дати згоду /ай}лrоаrrrr}-
прийняти рiшен}ш за запропонованим проекгом.

голова koMicii ,Щмиrро I'EPMAH



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЛДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

ви {О ОА, 
^Оа| 

оо*r* ry%'Е 
Н Н Я

Розглянyвши проект рiшення Ns_69-mr5-202 l

Про припинення товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю',Авторемкомплект"
права ооенди земельноi дiлянки на вул.Дрогобицькiй. 7 у м. Бориславi та про
надання товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Екта"
земельноТ дiлянки в оренду
(реесmрацiйнuй номер i dаtlу звернення /проекmу рiшення MicbKoi рйtл/)

беDччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду ttiйrояrrtr+}-
прийняти рiшення за запропонованим проекгом.

голова koMicii !митро ГЕРМАI{



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

ви fo.o}.Loa/
рIшЕння

рокуЛlЪ _r/Ф

Розгляпyвши проект рiшентrя Ns_72-mr5-202 l

Про затвердження приватному акцiонерному товариствч "Бориславський
аrгоремоrпrпай завод" технiчноi документацii iз землеусцою шодо подiлу
земельноi дiлянки на вул. Дrогобицькiй.7 у м. Бориславi. про припинення права

оренди приватному акцiонерному товариству 'Бориславськlдi авторемоrrший завод"
та про надання земельних дiлянок в оренду

феесmрацiйнu номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi' раdu/)

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду rаЁлсесJ.rrg)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

Вiд |0. оl, доJl
рIшЕння

року NN////_

Розгляпчвши проект рiшення Ns_70-mr5-202 l

Поо затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та

надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть
(рессmрацiйнuй номер i dаmу мернення /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беDччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду /riйrосиrggl
прийняти рiшен}ul за запропонованим проектом,

голова koMicii !митро ГЕРМАН



Розглянyвши проект рiшення Ns_7 l -mr5-202 1

про затвеDпження пDоектiв землеустрою цtодо вiдведення земельних дiлянок та

надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть

-1реес.рацiй"uй 

номер i ёаmу звернення /проекmу рiuлення MicbKoi padtl/)

бепччи ло yваги

БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
3 питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
ва /O. Q!.4e{ZpoKy ха ?/2

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду ftrf@п7rl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii /d Щмитро ГЕРМАН



БОРИС"ПАВСЫй MICbiй РАДд
дрогоБицького рлЙону львIвськоI оБJIАстl

8 лемократпчпе склпкапшя

ПОСТIЙНА КОМIСlЯ
з пптапь регулювання земельrrшх вiдпоспп, будiвппцтва та apxiTcKTyprr

вiд /О. Оа Лаl,| року J\&

рIшЕ нняq/B

Розгляпчвшr проскт рiшевня Л!J4JцЁIOД

Про дозвй на вигgговленlrя пооекгiв землеуирою шодо вiдведеш{я земеJънtD( дiлянок
(Fatpt$*Ma жьry i fulry жрtмоя hWHt rry piuвlrý мi*ttоi @d)

бсоччп до yвагi

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчмти мlськIй р,адr ffi /rаr,езgr{д,
прийняти рiшецня за запрпонованим про€ктом. /па

/{а- }aO2o-ctctz;l fu ../z_z' cJo'_

ме rug t зУсr -zz.Zr-za
a4-1/y'./ e4.1 ->24(

гоrом koMicii .Щмитро ГЕРМАН

!с



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з пптань регулювапня земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд /с. о4 a"oaf poкyJlb l//!

Розглянчвши пооект оiшенttя N 60- mr5-202l

Про дозвiл Костище Ользi на розроблення проект.ч землеустою цодо вiдведенrrя

земельноi дiлянки
феесmрацiйнuй номер i ёапу эвернення /проеюпу рiшенм MicbKoi рйu/)

беDучи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду ttiСлосrrдrrd
прийняти рiшенlul за запропонованим проектом.
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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

Вiд fa_ Оа аОА/ року ЛЬ

рIшЕння
Ч /lг

розглянyвши проект рiшення <поо внесення змiн до пункту 2 рiшення
Бориславськоi мiськоi ради вiд 17 жовтня 2019 оокч Ng21 16>

(реесmрацiйнuй номер i dаtпу зверненш /проекmу рiuлення MibKoi pйtl/)

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекоменд.чвати мiськiй радi дати згоду fujйвсru"rrl
прийняти рiшення за запропонованим проекгом,

голова koMicii flмитро ГЕРМАН
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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА_

дрогоБицькоiо рдИону львIвськоiовлдстl
8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
з пптань регулювання земельнпх вiдноспн, будiвнпцтва та архiтеlсгури

рIшЕння
Вrд /О.О4 /С1/ poкyJte ЦtГ

м,1/

Розглянчвшп проект рiшення Ns 7 f - щ5-20Ю

бепччи ло чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
вати мiськiй радi дати згодч /ar

прийняти рiшення за запропонованим проектом,
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