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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ
львIвськоi овллстr

8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
з пптань реryлювання земельних вiдносин, булiвяпчтва та архiтекryри

вiд .3t] 2о2 J

V Герман Щ.В. голова koMlcll

KocTiB C.I. застчпник голови KoMlcll
-.^,, 2

Чабан Т.В. ceKffiap KoMicii |.ьь

, , PфKoMicii:
KiKic P.I. о /t kЬ/ Михаць I.P. --7
KocTiB А.В. l/ Яворський Р.С. (/{z-

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

1.СЛУХАЛИ: Про затвеDдження проекту землечсцою шодо вiдведення
земельноi дiлянки на вул..Братiв Лисикiв.4 у м.Бориславi та
про надання земельноi дiлянки в оренду

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення J\Ъ 135- mr5-2021

резч;rьтатн
голосування ]а

пDийняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення *orig;i зц 3с", oJ 202lp. Nе //r/./ дода€ться

протокол.]\ь11



/, .СЛУхАЛи:
гDомадi в особi Бориславськоi Micbkoi ради проект

землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки на

вул.,Мiцкевича у м.БоDиславi

Ппоект пirпення м 136- mr5-2021Ресстрацiя
документа:

результати
го"лосчвання ]а

ппийпяття рiшення:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMicii вй;3С С.} . 202I. р. Na rl/z дода€ться

.j. СЛУХАЛИ: про надання Коваликч Романч в оренду земельноi дiлянки та

пDо надання дозволу на пDоведенгrя експертноi грошовоi
оцiнки земельноi дiлянки на вул..Чорновола.2 а у м.Бориславi

Реестрачiя
документа:

Ппоект оiшення м l37- mr5-202l

резчльтатп
I,о-цосчвання ]а

ппийняття пiшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вй зс r .ь 202| р. Na //,/ З дода€ться

.СЛУХАЛИ:

Реестрачiя
документа:

резч"rьтати
I-оJIосчвання fа

прийняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:

Ппоект oi-eHH, # mr5-2021



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з ппташь регулювапня земельних вйпоспн, будiвничтва та архiтектури

рlшЕння
Вlд 3a,cb,2OZl poKytft l|/l

Розглянчвши проект рiшення Ns lЗ5а!цф 20Л

Про затвеDдження пDоект.у землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки на
вул,.Братiв Лисикiв.4 у м.Бориславi та про надання земельноi дiлянки в оренд},

(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверненlв /проекmу piuteHtя MicbKoi padtl/)

беDччп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдувати мiськiЙ радi дати згоду /аi},i'ос+rлс*)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Го,това KoMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликапня

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з пптань регулювання земельнпх вiдносин, будiвництва та архiтекryрп

рlшЕння
вiд зO.о-з.2оz/ poкyJ$ IIL

Розгляпувшrr проект рiшення Ns 1Збl!цr5rQЛ

Про затвердження Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в особi
БоDиславськоТ MicbKoi ради проект землеyстрq!q__JцQlIо__.,]9jдЕýд]ецдд__зеNtýд_ьц_Qi

дiлянки на вчл..Мiцкевича у м.Бориславi
феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекпу рiшенtв MicbKoi pйtl/)

беDччп до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду a'еслсасr,rн.J
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii fiмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоi оБлАстI

8 демократпчне скликанпя

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рrшЕння
вiдЩзоzа-рокулi Ь

Розглянчвши ппоект оiшення Ns l37- mr5-2021

Про надання Ковалику Роману в оренду земельноi дiлянки та про наданrrя дозволу
на пооведення експертноi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки на вул..Чорновола.2 а

v м.Борис.лавi
фееспрацiйнuй номер i datty звернення /проекmу рiuлення MicbKoi' padtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}rвати мiськiй радi дати згоду l'ajbcocrartrd-
прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

Го,цова KoMicii fiмитро ГЕРМАН


