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БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКЛ РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлдстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комlсIя
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

рIш Ення
jlд J4.r3. l!2l року Хэ lO//

Розгляпчвши проект рiшення Ns 2Д шф:2!Д

Про дозвi] на виготовлення пDоектiв землечстDою шодо вiдведення земельних дiлянок

- 
1р"""^роцiЙнuй HoMip i dаmу звернення /проекmу рiuленпя MicbKoi'padtl/)

беоччи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (и:й;эсrrrяlд

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
ВИ 2Y.03.2D2) рокуlь ro/z

Розглянyвши проект рiшення Ns 126-*mr5-2021

Про затвердження проект.у земле_чстоою шодо змiни цiльового призначення земельноJ

дiлянки на вул.Георгiя Бойка.48 у м.Бориславi та про змiну ii цiльового призначення.
феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiшення MicbKoi padtl/)

беDччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /*iйraaayrr*)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii /а .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликанпя

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 2'/ 03,2o2l рокуЛЬ lф

Розглянчвшrr проект рiшенtrя .hlb 128- ш15:20Л

Про затвеDдження пооектiв землеустрою цодо вiдведенrrя земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку ч власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i datlty звернення /проекtпу рiuлення MicbKoi' padtl/)

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /сrЭ,rесlgаJd-
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii !митро ГВРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицькогорАйону львIвськоiоБлдстI
8 демократичпе склпкапня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вhноспн, будiвництва та архiтекryри

2ч.о5.2о2l
рIшЕння

рокуЛЪ YL

Розглянyвши проект рiшення N9 12Д !ц!520л

комiсiя

ВиРIШИЛА:

Про затвердження проектiв землеустрою шQдо вiдведенrrя земельноi дiлянки та

*о бi.оrпаrrо з"м.п"rу дiп""*ч у "лчс,iс,"
Q**-р.цrа"uа "ffi i dо",у ,u"р"ення /проекmу рiuлення MicbKoi padtl/)

бепччи до чваги

прийrrяти рiшенrrя за запропонованим проектом,

голова koMicii d ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вйносин, булiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд 2l.аъ.zоzt рокуль to /5

Розглянчвши проект рiшення J',lb ]23- mr5-2021

Про затвердження проектiв землеусцrою щодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу pitueHrп MicbKoi padtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдувати мiськiй оадi дати згоду /сjСдссдrz#}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMici'i ,Щмитро ГЕРМАНrю



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вhносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вlд 2! оЪ 2ozi poкyJФ ф

Розгляпчвши проект рiшення Ns lZL ццф:2QЛ

ПDо затвердження технiчноi документацii iз землеустрою шодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaT.ypi (на мiсцевостi) та передачу ix
надання безоплатно у власнiсть

(рееспрацiйнuй номер i dattty зверненш /проекmу рiшенtа MicbKoI раdф

беDччп до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч a'саdлrасzrzдД
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлюваппя земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд еY,Оъ.2о2,| рокуNс toft

Розглянчвши проект рiшення Ns 125:_ццr5:2Q21

ПDо затвеDдження технiчноi документацii iз землеустDою щодо встановлення
(вiдновленкя) меж земельнrж дiлянок в HaT.ypi (на мiсцевостi) та передачу ix
наданrrя безоплатно у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dапу зверненш /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беDччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /сtdяовzттtф
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питапЬ регулювання земельних вИпоспн, будiвпицтва та архiтектури

ц;io 2Y.O3,2o2/ poкy}l}
рIшЕння
/о,/3

Розглянчвши проект рiшення Ns l03-*mr5-2021

Про поновлення Мали головцi BiKTopy договорч ореrrди землi

феесmрацiйнuй Holtlep i dапу звернення /проеwпу рiшення MicbKoi padtl/)

беDччrr до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /с*kес*rrиl
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН@d



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скпикання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд eY ф.2о2l poKylt- lo/3

Розглянчвшп проект рiшення Ns_JЗД_дщ520Л

Про припинення Бацliю Зеновiю права ореrrди земельноi дiлянки на
вул.Дрогобицькiй. 7 у м. Бориславi. розiрвання договор}, оренди землi та про
надання товаоиствч з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Екга"
земельноi дiлянки в орен4ч.

(рееспроцiйнuй номер i dаtпу херненш /проекпу рiшення MicbKoi рйtл/)

беDучп до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /cjйcocrrrrtи}
прийняти рiшеннrl за запропонованим проектом.

голова koMicii

,,-{)
re/"2/ .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА_

дрогоБицького рдйону львIвськоiовлдстl
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вйносин, будiвшицтва та архiтектури

рIшЕння
ВИ 2Ч.СЪ.2о2l рокуrrЪ rоД

Розглянчвши проект рiшенrrя Ns _127- !цф:ДЛ

iлянкою на вул. Г

бепччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
вати мiськjй9ад!_ддrцздq

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii /ё" .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДЛ

дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлюванпя земельних вiдносип, будiвничтва та архiтекryрп

рIшЕння
ви 2Y, оъ.2оzl року JФ ,оfи

Розглянчвшп проект рiшення Ns 1З4а_дцФ2OЛ

ЙБi-довволч Бориславськiй мiськiй радi на проведення експертноi грошовоi

йilй земельнойлянки в,,л.Мир},. 12 }, с,ясенишп - Сiльна ДрогобицькогО район},

львiвськоi областi
(р"о^роцiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекmу рiшенtя MicbKot рйil)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч ('еiйrае*rr*)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вИноспн, булiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вц 2Ч,ОЪ,2о2\ роrсуЛl rolrZ

Розглянчвши проект рiшення N9 ЦL цщ52021

пDо затвеDдження технiчноi докчментацii iз землеустоою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельноI дtлянки в Haтypl ( на мlсцевос,r,l, ,ra tlнa

земельноi дiлянки в оренДv
{рr""mрацiйiuй номер i dattly звернення /проекпу рiuлення MicbKoi' padtl/)

берччи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛАl
рекомеrшчвати мiськiй радi дати згодч /atdлoartrrtr*}

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЛДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократпчне скликанпя

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
ви 2Ч,ОЭ.?r2\ року}l}Д*

Розглянчвши проект рiшення .}lb 1]0- шr5:ДЛ

Ng267l
1р"о^роцiйнuй номер i ёаmу зверltення /проекпу pitпeHlп MicbKoi рйф

беручи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй оадi дати згоду /сjйrасrянd-
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з пптань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
ВИ ZЧ,аЪ-2о'Z| poкyJlЪrlj'

Розгляпчвшп проект рiшення ]\Ъ 1Д - шф:2Q21

ПDо включення до перелiку вiльних земельних дiлянок для пiдготовки лотiв з продажу
ч власнiсть земельноi дiлянки на земельних торгах у формi аукцiону та про дозвiл
Бориславськiй мiськiй радi на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення
земельних дiлянок на вул.Дрогобицькiй у м,Бориславi

фееспрацiйнuй номер i dаmу зверненtв /проекпу рiшення ltlicbKoi' padtl/)

берччи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду raiйracJ,Jяa)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоi овлдстt

8 демократичне скликанпя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтекryри

вiд 2Y.оЪ."о2l ро,ryЛЁ ;ЁЕННЯ

Розглянчвшп проект рiшення J\Ъ 132- mr5-202l

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

ня l меж земельно'i дiлянки в HaT.ypi (на мiсцевостi)
фессmрацiйнuй номер i dаmу звернrпu /npo"*.y РЙБ MicbKoi'padtl/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН

берччи до чваги


