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встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi)

(рееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проасmу рiшення MicbKoi paOtl/)

беручи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /еrээrrсиииси}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

го"rrова koпlicii flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

ви lб оз
рIшЕння

рокулi 9 ///

Розглянувши проект рiшення N9 %i_шЁ-202l

беручп до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згод}, /сjdшаеrr*иJ_
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

:зоплатно земельну дiлянк)z у власнiсть
(рессmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекпу рiuлення MicbKoi padtl/)

голова koпlicii rd ffмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКД РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з пптапь реryлювання земельних вiдносив, будiвнпцтва та архiтекryри

рIлшЕння
року Jtb 4. ДR_

Розглянувши проект рiшення Ns 101- цп15-2021

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду бjrlraarrrrrr)
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

фееспрацiйнuй номер i dаmу зверненltя /проекmу piuleHtя MicbKoi padll/)

Голова KoMiciT r4 !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вИноспн, будiвничтва та архiтекryри

вiд \G оъ"р2|
рIшЕння

рокуJФЕ+]Э

Розглянчвши проект рiшення Ns 115:_!цф:2020

Про затвеDдження проектiв землечстрою шодо вiдведення земельних дiлянок та

наданrrя безоплатно земельних дiлянок у власнiсть
(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверненtа /проеюtry рiuлення .llicbKot padtl/)

беDучи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'сi}лtасrrrzz.)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

го"rова koпlicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питапь реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
ви l б . О3 .2,_2llpoKy хэ 9//4

Розглянчвши проект рiшення ХЬ Ща- ш15:20Л

про затвердження проектiв землеустDою шодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекпу рiuлення MicbKol' padtl/)

берччп до чваги

комlсlя

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

I 
'o.1toBa KoMiciT Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАД{
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вм f6.03. rО"l/ potry}l! #ЕННЯ

Розглянчвшп проект рiшення Ns_9Д_дI5rOЛ

Про надання в оренду земельноI дiлянки на вул.Трускавецькiй у м.Бориславi
(реесmрацiйнй номер i dаmу звернеюв /проекпу piuteHw MicbKoi padtl/)

беDччи до увагrr

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду a'аi}ласатrtr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
3 питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

Вiд /6 оз aot-/
рIшЕння

року ЛЪ _91/€

Розглянчвши ппоект оiшення Jtlb l l l- mr5-2020

Про затвердження пDоектiв землеустрою цодо вiдведення земельних дiлянок та

надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть
(реесmрацiйнuй номер i dапу зверненш /проекmу рiuлення MicbKol padtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (зjйсас*rr+,.)

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii /-d ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
ви Уб оз ю// poKyxn 9/4

Розглянyвшп проект рiшення ЛЬ__10&_!ц!520Л

поо надання дозволч на розроблення проектiв землеустрою шодо вiдведення
земельних дiлянок

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtл /проекпу рiutення MicbKoi padtl/)

берччп до чвагп

комlсlя

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

I-о.цова Koпricii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКД MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлдстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдпосин, будiвництва та архiтектури

вй ./6. о3.д.оt-/ року Ne

рIшЕння
9//,/

Розглянyвши проект рiшення Jt l]З_щr52Q2Q

беDyчи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

{роцiйruй n*ep i dапу зверненttя /проекmу piuleHш MicbKoi padtl/)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне ск.пикання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвпицтва та архiтекryри

Вiд /6. О3.2О2/
рIшЕння

року ЛЬ grc

Розглянувши проект рiшення Jф 105- цц15:2021

беDучи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй оадi дати згоду a.аjdлrоаиlttи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

Вiд t6.03 аоЦ року ЛЪ

рIшЕнняgkо

Розглянyвши проект рiшення Nq l09- щ15-202l

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /cДlcacJrrиrl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

феесmрацiйнuй номер i Dаmу зверненtя /проекmу piuteHш MicbKoi'paDtl/)

I-о,цова KoMicii 7d !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБллстI
8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулюванпя земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд ,/6 . О3.аО"2/ року t* 92У

Розглянyвши проект рiшення Ns !_19 - !щ52QД

дlлянок

- 

Фrr"mрацi нuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi' padtl/)

беDччп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч rсjdryаздисg}-
прийтrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з пптань реryлювання земельних вИносин, будiвничтва та архiтекryри

вiд/6.о3,аоа/
рIшЕння

року J{b 92!

Розглянчвши проект рiшення Jф l l7-_mr5-2021

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

(рееспрацiйнuй номер i dапу звернення /проекпу рiшення ltlicbKoi padtl/)

беDччп до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /ci},rroarrrrr}
прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

голова копri9iт /d ЩMltTpo ГЕРМАLI



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

р|шЕння
вiд /6.О3. аОа,| рокулli _gЦ3

Розглянувши проект рiшення J',{b l 10- mr5-202 1

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згодч /зёллазддrrr}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(рееспрацiйнuй Номер i dаmу зверненtп /проекmу рiuлення l+,ticbKot рйtл,/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН

беручи до чваги



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питанЬ реryлювання земельних вiдносип, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
giд N6.оз.аоJ| рокулъ ЗЩ

Розглянyвши проект рiшення Ns_l 12- rnr5-202l

пDо затвердження технiчноi докyментацii iз землечстрою щодо встановлення
lIв

надання безоплатно ч власнiсть
(рееспрацiilнuй номер i dапу зверненtм /проеlmу рiuленttя MicbKoi рйu/)

беDччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду (сjdдаздди]
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

го.lова koпlicii flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЛДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вИносин, булiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд /6. О3 . аСt./ року Nл 9 /аз-

Розглянyвши проекr, рiшення Nl 120- mr5-202l

Про затвердження технiчно't документацii iз землеyстрою щодо встановлення

надання безоплатно у власнiсть
(реесmрацiйнuй номер i dattty звернення /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беоyчи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч &jйrэсиrrrи)-
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

flмитро ГЕРМАНГолова KoMici.i



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОlОБЛАСТI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельнпх вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

Вiд /6.03.,lO1-/
рIшЕння

року Jtb gА€

Розглянчвши проект рiшення Ns llЗ:_д$_20Л

Про поновлення ПDиватному пiдприемству СТо - ВП договоDу про встановлення
земельного cepBiTyTy на вул.Трускавецькiй у м.Бориславi

(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверненw /проекmу рiutення MicbKoi' padtl/)

бепyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згодч /aj},rraorrrяrr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

го"rова koпlicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд |6. оз . Aoal року }lё 9 '

Розгляпчвши проект рiшення Ns q8- mr5:2QЛ

про дозвiл Стефанii Колесник на розробленrrя проекту землеустрою щодо
вiдведенrrя земельноi дiлянки

(реесmрацiйнuй Hollep i dаmу зверненш /проекmу рiшення MicbKol' padtl/)

берччш до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'оi}лrэсJ.rgс
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .I|,митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

Вiд 16 О3 lОl1 рокулЬ

рIшЕння
9kr

Розглянyвши проект рiшення М ]!2- ш1520Л

Про надання в оренду земельноi дiлянки на вул..С,Петлюри.19 у м.Бориславi
(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtм /проекmу рiutення MicbKoi padtl/)

берччи до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згодч a'сiйrrо*glrеаJ
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчпе скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

вiд L€,o3.eoaf року М
рlшЕння

.q/,s9

Розглянчвши проект рiшення Nр 116lдц15:20Л

про затвердження Пдт "уконафта" технiчноi документацii iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в нат.чрi (на мiсцевостi)

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекmу рiшенм MicbKoi padtt/)

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч a'аiйсоссrаС
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii [митро ГЕР]\.L,\Н


