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БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОIОБЛАСТI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдпосин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
вiд /4.О4 eo2f рокуЛlЬ lЦ

Розглянчвшrr проект рiшення Ns 1_74:_дцф:28Л

ПDо затвеDдження проектiв землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

фессmрацiйнuй номер i dаmу зверненм /проекпу piuleHtп MicbKoi' padtl/)

беручи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /сrЭлсосJ.rчJ.l
прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT !митро ГЕРМАН
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Розглянчвши проект рiшення Ns 1_б0- шф2OЛ

ПDо затвердження пDоектiв землечстрою щодо вiдведення земельноi дiлянки та

ыд /r.о!.2ю€1 року Хэ //3-

надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

1рrrrпрацiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекпу рiшення MicbKoi padtl/)

беDччи до чвагп
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ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч rаё,rrэзr,,7д}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.
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про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою цодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) та пеоедачч ix
наданrrя безоплатно v власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проеюпу рiuленttя MicbKoi pйtl/)

беDччп до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /аi}лаеirяgrl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.
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надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

Фr*^рrцiйнuй номiр i dапу зверненtп /проекпу рiuлення MicbKoi padtl/)

беDччи до yвагш

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /сjйладддlи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



Розглянyвши проект рiшення Ns 1l7- ццФ:2Ш_L

про дозвiл Бориславськiй мiськiй радi на пDоведення експеDтноi грошовоi оцiнки

земельноi дiлянки на вул.Дрогобицькiй.238 ч м.Бориславi _________-.

Фr*^рrцiйнuй номер i dаmу зверненtв /проекmу рiuленttя MicbKoi padtl/)

берччп до увагп

БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вhносин, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
вlд /?.ОrД 2О2/ рокуЛЬ JЗg

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду rсйсазrrrиJ,I
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii d .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлдстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
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Ви И, Оа. f,921
рIшЕння

poкyJФ +

Розглянчвши проект рiшення Ns 15_6._!цф.20Л

ПDо затвеDдження пDоекlч землеустDою щодо вiдведення земельноi дiлянки у
с.Винники Дlогобицького оайону Львiвськоi областi та про змiну цiльового
призначення земельноi дiлянки

(рессmрацiйнuй номер i dаmу зверненtа /проекmу рiuленttя ltlicbKoi' padtl/)

беDучи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдувати мiськiй радi дати згоду l'сi}лrоflrяgr)
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН
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БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськЬi оьлдстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
3 питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вм J|,0Ц, aon|
рIшЕння

рокуль !!/t

РозглянчвllIи проект pi шення NsJ}дФ:2Шl

беD\,чrr ло ув:tгrl

комlсlя

ВиРIШИЛА:

_прийняти рiшення за запропоновч""" npo.*.o"I

голова koMicii
!митро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА МIСЬКЛ РАДЛ

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликапня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питанЬ реryлювання земельних вiдноспн, булiвничтва та архiтекryри

вiд /q.24. 2о2/ р"* N" # 
Е Н Н Я

Розглянyвши проект рiшення Ng 1_7_!: цц15-20Л

надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

1рпrmрацiйнuй номiр i dапу звернення /проекmу рiшення MicbKol padtl/)

бепччи до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду rвiйсэздrиr,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питанЬ регулювання земельних вiдносин, будiвппчтва та архiтекryри

Ення
ви /r.о4.2о2У року ЛЪ

Розглянчвши проект рiшення ЛЪ ]l& ццФ2QЛ

земельноi дiлянки на вул.Володимира Великого у м.Бооиславi _--
феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuлення MicbKot padtl/)

беDччп до чваги

комiсiя

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

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕItня
/4,ОЦ, Jр2F ooK,tM lз/,tо_-------_------------i-

Розглянчвшп проект рiшення Ns lб7-_mr5-2021

Про затвердження технiчнУ документацiЮ iз землеустрОю цодО встановленнЯ

БйБйБйо) меж зе""пьноi дiл"r*и " ,arupi (ru мi"це"осri) .га п.редu"_ч iJ

надання безоплатно v власнiсть
(р"u^роцiiiнuй номер i dаmу зверненtя /проекпу рiuлення MicbKo| padtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч l'с#лrос,.JяаI
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН
е'



J <\ l{LOC|,LrЧ

БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоrоБлАстI

8 демократичflе склпканпя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
l

року Na /3/l l
/

Розглянчвши проект рiшення Ns l54- mr5-202l

беручи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН

/-r,



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтектури

вiд /4.О+. €о2 /
рIшЕння

рокуЛЬ ф

Розглянyвши проект рiшення Ns_JФ:_дr52QЛ

Про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою шодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) та передачу ix
надання безоплатно у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dапу зверненм /проекпу рiuлення MicbKoi' paOtl/)

беручи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /аiёлrэсдrzд,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,.Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАйону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвпицтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд /r.о+, 2а2/ ро*у xn _17Р

Розглянчвши проект рiшення Nq l69-*mr5-202l

Про поновлення договорiв оDенди землi
(рееспрацiйнuй номер i dattly зверненtя /проекmу рiuлення lt,ticbKoi pcйtl/)

беDyчи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (сiйrззиrаи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питанЬ реryлюванпя земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

рIшЕння
pol<yм lЧ/tq

Розглянчвши зддду_IIашкiв Емiлii вiд l2.04.202l року J\Ьl900З-00163б257-015-12

феесtпрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuленttя MicbKol padtl/)

беDччи до yвагп довiдку вiддiлу архiтекцури вiд 14.04.2021 року Nq270

комlсlя

ВиРIШИЛА:
1. Рекомендувати мiськiй радi дати зrоду (оiйtоаап*),

виготовити проект землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки площею
850 кв.м, на вул.Проектованiй ч м. Бориславi для будiвництва та обслуговування
житлового будинку

Го,,lова Kolticii Герп,tан ff.B.



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вiд al' 0И.Zо2l
рIшЕння

рокуfФ ДР

Розглянчвшп задву_Яговкiноi Марти вiд 12.04.2021 рокч J,,lЪ19003-001636295-
0l5-12

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекmу рiutенttя MicbKoI padtt/)

беручи до yваги довiдку вiддiлу архiтект.ури вiд l4.04.202 l року Ng274

комlсlя

ВиРIШИЛА:
l. Рекомендувати мiськiй радi дати зголу (вi,ёлоа*tttа)

виготовити пDоект землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки площею
2500 кв.м. в с.Попелi Дрогобицького району Львiвськоi областi для будiвниц,гва
та обслуговчвання житлового будинку

голова koMicii Герман !.В.



БОРИСЛАВСЬКЛ MICЬKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

lv, o)?.202l рокуJФ |rТо""'"

Розглянчвши ttpoeKT рirrIення Nc Ц} !цф.28Д

берyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду rdifurrr*}--
прийняти рiшення за запропоноваЕим проектом.

tня (вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypt (на мtсцевос
(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекmу piuleHtп MicbKot padtt/)

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАНd



БОРИСЛАВСЬКЛ MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комlсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

Вiд /?- О2 ц221
рIшЕння

року Лl! !!Z!

Розглянчвши проект рiшенн а у9 / J,1- , mr5,2021

будiвлi тоогiвлi (тимчасовоi споруди)
Ф*".рrцiйнuй номер i dаmу жерненtп /проекпу рiшення MicbKot рйu/)

беDччп до чвагп

KoMlcUI

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (aiffi
прrйп"r" рiшення за запропонованим проектом, встановити рiчну ореrшуrцпаry"7,й" 

"ri,Йur"""оi.ро*о"оi 
оцiнки та гарантiйний внесок становить jO %

вiд cTapToBoi цiни продажу права оренди.

голова koMicii [митро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне склпканпя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельнпх вiдносин, булiвництва та архiтекryри

руш Ення
tЧ,ОЦ, аD2l оокчJft l3/B

.------------_--

Розглянчвши проект рiшення Ns 1б5- !щ520Л

комlсlя

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

{rrроцйruй rЬмер i dаmу зверненtп /проеwпу рiuлення MicbKot pйtl/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН

берyчи до уваги



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсtя
3 питапь реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

рIшЕння
вiд /|l Oq.JPa/ poкy}lb _{ýJB

Ф"*^р"цlй"й Номер i dаtпу зверненrа /проекtпу рiшення MicbKoi pйtl/)

беоччп до чвагп

yrr6,gr.ry (€f,'-Z cylrt пеz о"//о
/{ oJ. lol / / /|,' ./,j 5,

комiсiя

ВиРIШПЛА:
?по-rэ,ccez.f/6cz llbtc a cc' Cb.;i /rrf,,, - 

u:,'rj.zzОбСr,по

у lч-N4lаtЙi б |,uи/ J/r
"А n- |,?cPlrrr-r*p - a,'bцntla, Dl--тЪ а- ,-!cXltr-g^p - а:u,Nоиа- .rr.,!

€7aelr-ltа a-Or/-,c;llezza,,1o

/па.{_, ..|-lr- %ЬСrшuса- ;/; бr-п rcоРс m аф е '>'Ь cj
Ь7 tn o-1oSцu*uu г:,е,i-а-.

€,r,7

голова koMicii Герман.Щ.В.

?, ) пJl в,-т
a) р? съ



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДЛ
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОIОБЛАСТI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
3 питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

вм y'/t о//..?оа/
рIшЕння

року Nе y'1k)

)r'
|ll-e_ СОб С-1". hrtyai

2,а -

феесmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекmу рiuлешя MicbKoi pйlt/)

ffi l;:ff"* fW,,n |,ci,lte z "уу*
0|

комiсiя

ВиРIШИЛА:
fo,nn eoqy/.а-п.r< . rF

.z_a cN; rЦ Ч

i,i.$ж,: 6 ,/*,/z //,
/.1_11.1 r' бtЗэцlэ&"п-z

/,,/U
/1,-/cLb€4 y'f 4V za__,€ .. .|ОUz".ечl - (),zлсlс\- 

,Q-l ,Q g7oo-a-l13

""'_", _:" d/а бu b<,f.+,chuByi-r,о
и*&С ОбцеUr"ц сz_.ча-.

голова koMicii

.L,, 
, (,

-Юr/glrl,-7Г/g_

lcc| q(-/

\

Герман fl.B.

п,э lu LL,
YJ.4O".'t )С)a; )i -

!ь



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вИносин, будiвництва та архiтектури

рIш Ення
вiд /l. oZ 2rtr' року}G ZaAl

Розглянчвши ба -*о-э- fuоu*э

(реесmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекtttу рituенttя MicbKoi' padet/)

беоччп до чвагп

,у"t;;,у В;lУ;?" "/ut'Пе 
lerPtf:/

комlсlя

уё:"т, 9:,nzff !а -:-,' ;ь{, з5?g La- /
rП ey',l-.l,i t-z^O uru, Уlо_ /D Уоr-,'6 /,l d?п zl,-zt/

"|y,u, у rt tt2_

голова koMicii Герман.Щ.В.



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд /r. о4 Jo-t/ ро"у М /ikQ

Розгляпчвши проект рiшення }iЪ Ц1_-_mr5-2020

фееспрацiйнuй номер i dапу звернешя /проекmу рiuленняiiськоr padtl/)

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч a.cjd,иcBJ.urgl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН

берччи до чваги



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликанllя

постIЙнА комlсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

вц /Ч_ оr. sо}./ po*yJ{e Д!t"""""

Розглянчвши проект рiшення Ns 162- цц{5-2QЛ

Про затвердження пDоектiв землеусmою шодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельну дiлянку _у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекmу piuleHm MicbKoi pйtl)

берччи до чваги

комiсiя

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

головакомiсii ф !митро ГЕРМАН



ш
БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питанЬ регулювання земельних вhносин, будiвництва та apxiтeкTypи

/4. оq аоl/
рIшЕння

рокуМ /3 r

Розглянyвши проект рiшення Ns 16& !цф.20Л

беручи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду rаi}лtос,rrgrJ)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

надання безоплатно земельну дiлянку у власнtсть
(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKol padtl/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
/N. о// aoJ/ ро*у М УShf

Розглянyвши проект рiшення N9 1бД !п!520Л

вул.Доогобицькiй.7 у м.Бооиславi
Ф*"*р"цiйнuй нiмер i dапу жерненш /пр<лекпу рiшення MicbKot pйtl/)

беDччи до yвагrr

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекометшувати мiськiй радi дати згоду /оi}лrоеr,,аи,)

прийttяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлдстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вИносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд /|. О| lЛtJ роцу}Ё ё/46

Розглянчвши проект рiшення Ns 1?3-.-шФ28Л

пDо затвердження технiчноi документацii iз землеустDою шодо встановлення

надання безоплатно v власнiсть
фееспрацiйнuй номер i dапу жерненrп /проекпу рiuленltя MicbKot рй )

берччп до чвагш

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /а*йсосrrrадl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд /ц.оq. ара/ poкy}lь _/ЗАУ

Розглянчвши проект рiшення Ns llД !ц15:20Л

Про дозвiл на виготовлення проектiв землечстрою шодо вiдведення земельних
пi-пянок

(рееспрацiйнuй номер i dаtпу звернення /проекmу рiшення MicbKoi' padtl/)

берччп до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /оi}лсасzrrш,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комlсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
вiд /4 ОЦ "2D2/ рокум У3/&/

Розгляпувшп проект рiшення ]ф 163-_mr5-2021

Про затвеDдженrrя пDоектiв землеустрою шодо вiдведенrrя земельноi дiлянки та
наданrrя безоплатно земельнч дiлянку у власнiсть

фесспрацiйнuй номер i dапу зверненtп /проекпу рiutення llicbKoi' padtl/)

беDччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй oмi дати згодч rсЁйасgJяr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii flмитро ГЕРМАН


