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ПОСТIЙНА КОМIСШ
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1.СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення ЛlЪ - mr5-2021

резчльтатп
голосчванпя за

прийняття пiшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд О Y?z/. 202lp. Ns!Z// дода€ться



;i.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

Проект рiшеннд Дф _______дцI€ !.

резчльтатtl
голосчвання за

ппнйпяття пiшеппя:

<<за> - У чол.: <<пDотн>> _J : <<уrDималпсь Z/:
<<не бпалн ччастi в голосчванпi>> - о

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciT вlд О { oZ/ 202l р. Nal/f додаеться

.j СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

ппоект рiшення Хs /ЧZ mr5-2021

резчльтатп
голосчвання за

ппийняття оiшення:

,.-" - а .t""., -"р"rь
<<ше бDалп ччастi в голосуванп > - с

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciТ вiд о у. оц 2021 р. nЪ додасться

| .СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

поо.*, рiшення Jt{} /? 3 mr5-2021

резчльтати
голосyвання за

пDиицяття Dlшення:

_*"" - а 
"a"., 

-r""r,
<<не бпали ччастi в голосчваннi>> - о

ВИРIШИЛИ: рiшення koMicii вiд оу,о4.
f

202l n. Ns /2/q лодасться



j-.СЛУЬЛИ: oeJT 7, 6d"""ff"7'

Ресстрацiя
документа:

Ппоект оiшення м /с/ mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDшйняття Diшепня:

<<за> - 7 чол.i <<пDотн>> z2 : <<tтDпмалнсь о :

<<не бDали ччастi в го.rосчваннi> - ,.

ВИРIШИЛИ: Рiшення rtoлicii вiF О V. а/ , 202t р. Nе_фЪдаеrr",

6:. СЛУХАЛИ:
1;6s^ 

-,,{rр;а*о7 о е r oi о ё *,? 7 о о

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення.}l! /J'l mr5-2021

резчльтатп
голосyвання за

попйняття пiшепня:

ВИРIШИЛИ:
,/

Рiшення KoMicii вiд о {, {,ц . 202l р, Ne t2 ,/6 додасться
J.

7 ,СЛУ}tАЛИ:
Ш5S- {dфrlНrf 
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Ресстрацiя
документа:

резчльтатп
голосчвання за

прнйпяття оiшеrrня:

ВИРIШИЛИ: рlrденпя koмiclt вlц o,F.oz/, 2O2r р. Jt"_Ja

Проект рiшення.]!} /З 8 mr5-2021



БОРИСЛАВСЬКА MICbKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократпчне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдноспн, будiвшицтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд Оr,сУ. .lO2/ ooKrt tft /2Z

Розгляпчвши

Фr"с.р"цlй*й "о""р 
l й.у зверненtа /проекmу pfuaeHя MicbKot pйtl/)

беDччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА: не
! с, _l-r-.l н JV t7 ,

- - *(rа-?с2]4ц9

голова koMicii Герман,Щ.В.

{Jй;аr|,#;:,сFl<э

d



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЛДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних виносин, будiвнпцтва та архiтекryри

ви оУ. оЦ, z.o2/
рIшЕння

року Л! ,+

Розглянчвшп проект рiшення Ns l42- ццr5:2QЛ

про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельнч дiлянку у власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проеюпу рiuленttя MicbKoi' padtl/)

берччп до yваги

комiсiя J'

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /аЁлос*ясrrl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciТ Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельпих вiдносин, будiвниuтва та архiтектури

ви o,Y о/?,2о2/

Розглянувши проект рiшення Nq _143- шф:20Л

Про затвеDдження проектiв землеустрою цодо вiдведення земельноТ дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

фессmрацiйнuй номер i dаmу зверненtlя /проекпу рiuленttя MicbKo| padlt/)

беDччи до чвагп

комiсiя 
rl'

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду a'о 

j}лrос*rсrr)-

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

рIдЕння
року М ry

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКЛ MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

ви о7о+ 2о2/ рокуль ,РrFЕННЯ

Розглянyвши проект рiшення Nе 14llццr528Л

Про затвердження пDоектiв землеусmою щодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dапу зверненtп /проекmу рiuлення MicbKoi padtl/)

берччи до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'аi}лrо*.uяJь}t
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстl

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

gц otr o".:r2/
рIдЕння

оокчNэ t2/f,_...f...-

надання Прдт "львiвобленерго" земельних дiлянок в оренду

фесспрацiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекmу рiшенм MicbKot padlt/)

беDччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй оадi дати згоду /аЁатгrгrа,z) ,d
прийняти рiшення за запропонованим проектом, TepмlHoM на '- 

g poкlB,

Розглянyвши проект рiшення Ns 1З9- щ520Л

Про затвердження проектiв землечстроЮ шодо вiдведення земельнОi дiлянки та

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
ВИ o{"o/1.202/

Розглянчвши проект рiшення Jф 1З!_ццф2QЛ

ПDо затвеDдження пDоектiв землеусmою шодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання ПрАТ "Львiвобленеого" земельних дiлянок в оренду

(реесmрацiйнuй номер i dаtпу звернення /проекпу рiшення MicbKot раёtl/)

берччи до yваги

комiсiя 'l'

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /ci@
прийняти рiшення за запропонованим проектом, TepMiHoM на 1.5 poKiB,

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКЛ РЛДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвпичтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд 0 У О' 2 о2 / року Jlb t2 'О

Розглянyвши проект рiшення Ns 14Ц !щ520Л

Про затвеодження проектiв землеустDою щодо вiдведення земельноi дiлянки та

надання ПрАТ "Львiвобленерго" земельних дiлянок в оренду
(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

берччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /сrЭласrrrrtа)
прийняти рiшення за запропонованим проектом, TepMiHoM на "с._./ poкlB.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склtiкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд ofr О4 JD2/ року ЛЪ IrД

Розглянчвши проект рiшення Ns _146lдф:28Л

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

феесmроцiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi padtt/)

берччи до yвагп

комiсiя 
rl'

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду rсi}лсосиясц}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКЛ MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

вiд о{.о+. ао2/
рIдЕння

рокуЛЭ lZJe

Розглянчвши проект рiшення Jtlb l44-_mr5-2021

Про вiдмiну пункту 1 рiшення Бориславськоi MicbKoi ради вiд 08 травня 20l4 року
Nql395 та про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки

(реесmрацiйнuй номер i dattty звернення /проеюпу рiшення MicbKoi pйtl/)

берччи до yваги

комiсiя

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

голова koMicii d !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд 0l 0ч 2о2/ року Jl} l4Qt

Розглянчвши проект рiшення Ns !5,2- шц5-202l

про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою цодо встановлсння

безоплатно у власнiсть
@есспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi' padtl/)

берччи до чваги

J.

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй оадi дати згоду a/а*йrазzисдJ
прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд ОУ О+. аr2/ рокуJft tZl2

Розглянчвши проект рiшення Ns_Ц?:_дф:28Л

Про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в нацчоi (на мiсцевостi) та передачу Iх
надання безоплатно ч власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dаmу жернення /проекtпу рiшенw MicbKoi padlt/)

оерччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /зjАидааиrдI
прийняти рiшен}fl за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
3 питанЬ реryлюванпЯ земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтектури

рIшЕння

берччи до увагп

0Х 0Ц. Але4 року rrb 9/ l5

Розглянувшп проект рiшення JllЪ l48- mr5-202l

про затв9Dдження пDоектiв землеустDою шодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtп /проеюпу pi*rr* ,i"o*o| роdrr41

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /еiйrесgиrJrJ
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIцI Ення
вй Of.o4.2o2/ рокуJG JЩ

Розглянyвши проект рiшення Ns 145:_!цфrOЛ

Про затвердження проектiв землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянкч у власнiсть

ftлеесmрацiйнuй номер i datTty звернення /проекmу рiшення MicbKoi' padtl/)

беDччп до уваги

комiсiя 'l'

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду a'аi}лrос*rсд)
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

ви OY 0)l 2о2|
рIшЕння

покчЛЬ l2/6

Розглянувши проект рiшення J\Ъ ]1L rпф:20Л

надання безоплатно у власнiсть
@еесmрацiйнuй номер i dаtпу зверненttя /проекпу рiuвння MicbKot padtl/)

оеDччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згод}, a'сi}лrасgrrrr,)t
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT d Щмитро ГЕРМАН

про затвеDдженн" технiчноi документацiт iз зеr,оеустрою щодо встаноuпення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) та передачч ix



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

постIЙнА комIсlя
з питапь реryлюванIrя земельних вИносип, булiвництва та архiтекryри

Вiд 0F о?.аrа/
рIшЕння

рокуЛЁ 12,

Розглянчвши проект рiшення Ns 11_0- цщ5:2QЛ

про затвеDдженrrя пDоектiв землеустDою щодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання ПрАТ "Львiвобленерго" земельноТ дiлянки в оренду

фееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

берччп до,чваги

комiсiя 'l'

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /ard,rracrrrrtи,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом, TepMiHoM на <.-, poкlB.

Голова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельнпх вiдноспн, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд оУ ОЦ.2-о2l року лl! tZ /tY

Розглянувшп проект рiшення Ns_JlЗадI520Л

пDо затвеDдженrrя пDоектiв землеустDою щодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

(рееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проеюпу рiшення MicbKoi padtl/)

беручи до увагп

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /зiйlовzuи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЛДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшЕння

Розглянчвши проект рiшення Ns l49- mr5-2021

Про поновлення KocTiB Лесi договору ооенди землi
феесtпрацiйнuй номер i Dапу звернення /проекtпу piuleHm MicbKot padtl/)

беDччи до увагп

комiсiя J.

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду a.cidrorayrr*cJ--
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вlд 0{.О4 2О2/ року }l! /2

Розглянчвшп проект рiшення до Ns 1Ш_mr5-202l

пDо затвердження пDоектч землеустDою шодо вiдведенrrя земельноI дiлянки на
вул..Бiчнiй Джерельнiй у м.Бориславi та надання ii в оренду

феесmрацiйнuй номер i dапу зверltенtл /проекmу рiuлення MicbKol pйtl/)

беDччп до уваги

комiсiя 
J'

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду rtjdдадzzrд)
прийняти рiшеннrl за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



,i .СЛУХАЛИ:
,EPl^ffi"":,5 о7r 

е'С v>' $ () ""'? " 7'
Ресстрацiя
документа]

Проект рiшення М2 mr5-2021

резчльтатп
голосчвання за

ппийняття пiшення:

,,заr- 4 чо-r.i..пDотиr. Д :,.чтDимались 2:
<<не бDа.lп ччастi в го-rосчваннi,) - -,, .

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення коNriiсiТгllд ОУ ОЦ, 202l р. Jft /24 доцасться

с] СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшенпя ЛlЬ /?6 - mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDнйняття Diшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд Otr, OZ/
/

202l p.Xg /2/9 додасться

77^ .СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення Л} /4? mr5-202l

резчльтати
fолосчвання за

пDпиняття Dllllення:

ВИРIШИЛИ:



f| .СЛУХАЛИ:

Tэ;S:#H щ;?-ad#тtrffi,
Реестрацiя
документа:

Ппоект рiшення Л& /Э/ mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDийняття Diшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення комiсiiвiд О€ Cl4 . 202l р. М /2///додастьс"

/./. СЛУХАЛИ:

W*ffiН#,Эtr:::ýryРВФ,
Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення Jlb /r#- mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

ппийняття оiшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciT вИ о r z2, 202t р. ЛЬ дода€ться

/j .СЛУЬЛИ: и d^Zipa€r,# W^- 
о о*ff,r*

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЪ mr5-202l

резчльтатп
голосчвання за

пDпйняття Diшення:

.<заrr - </ чол.:,,пDотиr)- 2 :,.лтDима"пlлсь Z:
<<не бDалп ччастi в голосчваннi>> - с)

ВИРIШИЛИ:

<<за>> - '/ чол.: <<пDоти>> О : <стDпмались С2 i
<<не бDалп yчастi в голосуваннi>> - о .



7q .СЛУl<АЛИ: Щ-а рz; " -%";r б ё 
* 

?7 
е 7 о,о

Реестрацiя
документа:

Проект рiшепня м l/{mrS-ZOZl

резчльтати
голосчвання за

пDIlипяття Dlшення:

(За)' - Ц чол,i (проти)ь 4, : (qцрцц4дц!ь__4_;
(<не бралп учас!i в голосyваннi

ВИРIШИЛИ: Рiшення Kolylicii вiд о У, z24 . 202l р. Na /z,/lq додаеться

lз[ сЛУхАли: Dr
,а ф"Тff/r%4ф;'у;цбry;-э,+-,

Ресстрацiя
документа:

проект рiшення .}lb /57 - mr5-2021

резчльтатп
голосчвання за

ддццдддfдрдш.9ццдi

<<зо> - 4 чол.: <<пDотп> li : <<tтDпмались 2 i
<<не бDали yчастi в голосчваllнi>> - r,t .

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшенпя KoMicii вiд оr с zl 202l р" Nл t z /lsдода€ться

n6_, 
.СЛУХАЛИ: И6s^"КryrбНа a7F-' d 

*v, 7,'
Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення .]\! /jZ mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDийняття рiшення:

(за>- n' чол.i <<пDотп)F / i <<t.гDпмалпсь (/

<не брали участi в го",lосчваннi>> - . .

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд ОУ а4. 2021 р. Nl tz/lб додасться



4.|.СЛУХАЛИl Тrpffi# 1ff," ё,ч,т-
Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛlЪ /.5_1 mr5-2021

резyльтатп
голосчвання за

пояйпяття пiшення:

<,заr, - l/ чол.i <,,пDотиr, а : ,,<чтDимались 2 :

<<не бDалп ччастi в голосчвапнi>> - v

ВИРIШИЛИ:

/l СЛУХАЛИ: Про :zolt"c> 6,1 e.ll|D t{Оспб JЪa; _"О@/r.аос2(/е--цо,2 v ,/(/

Ресстрацiя
документа:

резчльтатп
голосчвання за

поийняття пiшення:

Jca>- 4 чол.: <<пDотп)> 6 : <сrтппмалнсь Г
<<не бDалш учдстi в голосуваннi>> - -. .

ВИРIШИЛИ: Рiшенпя KoMicii вiд е,,, оц

74 .СЛУХАЛИ: Пr,

{r
"r€:; H,,f, 7-.v d*-v

Проект рiшення ЛЬ УД- mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDниняття пlшення:

<<за> - -7 чол.: (пDотtf> l' : (чтDпмались 4] :

<<не бDали участi в голосчваннi> - --.

ВИРIШИЛИ: Рiшенпя KoMicii вiд D./ оц. /
202l р, Ns /2//.4 лолаеться------7-

Проект рiшення Л!,// - mr5-2021

а 7



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
3 питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд О7 Oq, 2О2 f року JФ /2/

Фr*.р"цй""й -r"р l d".у зверненlм /проекпу рiшення l,ticbKol pйtl/)

ry
комiсiя

ВиРIШИЛА:
'DPezjBlcro)'
VH" 7,zo_ €

голова koMicii Герман.Щ,В.

Ь ,ln

о. /з.,


