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БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ
львIвськоi оьлдстr

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вlд

протокол Jrbl4

.|(. rb,' t ня 2 О2 / DoKv

Герман Щ.В. голова koMlcll

KocTiB C.I. застчпник голови KoMlcll

Чабан Т.В. секретар KoMicii

Члени KoMicii:

KiKic P.I. Михаць I.P.

KocTiB А.В. Яворський Р.С.

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

l.СЛУХАЛИ: r#"Y.#;t;b"ф?ffi"#:ff;
Реестрачiя
документа:

Проект рiшення ЛЪ z'й - mr5-2021

I'езy"lьтати
го-lосчваIrllя ]а

п]rпйнятr я Diшення:

<<за>> - 4 чол.: <<ппотп>> ? : <стпималнсь /2 :

<<не бDалп ччастi в голосчваннi>> - с2 .

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд 2 0 Оц . 2021р. ЛЪ додасться



"|.СЛУХАЛИ:
Пь. ёuу)е ? ёлеft/ъ о с-о ёсlсуеzо сей9 HLlb,l-о,z-дэ
Б.,,оАБъ'€а(//

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЬ/J /- m15-202l

Резy"rь-гати
l,о"lосчвання ]а

прийняття Diшення:

(rа,_ - ч0.1.; (проtп,F ( :.i.| tоиrtа.|ись / :

.не брали \,частi в t o.toc,l BaHHi. -

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMiclli вlд2{), О4 . 202r р. Ns !Щ. дода€ться

3 СЛУХАЛИ: Ф"'*3о "nr; 7'u*7cJ*"7

резчльтати
голосчвання за

ппнйняття Diшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciT вiд i'O. ОЦ ,

/
2021 р. Хэ l{3 дода€ться

t/.СЛVХlЛИ: 1а) 6.] Бqа ецьrcоzо Jl]qcoarrl
on/ 

t g#s - qlB :зб ? 
"о 

- o/.s-, z u /3.о4.2о2?.

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення Л! mt5-2е}} Cc/636f 7О г/S-/2

резчльтати
гоJlосyвання за

пrrнйняття рiurення:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMicii вiд 2С aЦ, 2021 р. Np /?/4 доцаеться

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЪ /Jy'l- mr5-2021



f-.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЪ i'Z- m15-2021

резчльтати
l,()jl(}счвання,iа

прrrйняття рirцекtrя:

<<за)> _ 1 l чол.: (пDотн)>. /i : <<YтDпмались о
<<нс DDаJIи },час,l l в l,o"locYBaHHrr, -

ВИРIШИЛИ: Рiшепня KoшiciiBitl 2О, О4- 20Ztp.M /ф дода€ться

( слvхали:
Iд""- !:z::,Ё дt 4 

" TF{ € 3,Э: Ра, ý{ffiL
Ресстрацiя
документа:

Ппоект пiшення Np / 7-/ - mr5-2021

резr,льтати
го"lосYвання }а

пDипняття Dlшен ня:

ВИРIШИЛИ:
./

Рiшення KoMicii вiд ао О Ц . 202| о. Nа /t /Z дода€ться

} .СЛУ}<АЛИ:

{'* ff ia 
*kl "'ф ф B*?&"ffi,,Ttr

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення Лlir l3Z mr5-2021

резч;rьтати
голосування ]а

пDuйняr,r я Diшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд JС_ О 4 2021 р. ЛЬ дода€ться

tl>o бгаюёенн9 9с_ п
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БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювапня земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

20 rBiTHa zozt
рrш Ення

ооку Ns .ll'/ /----t-

беручи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч rсй},rrасяlяJ,L
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

Розглянчвши проект рiшення ]ф ЦО-_:цф:20Л

,w бИааjzQаJчZеJ
но ер i dаmу зверненtя /проекmу

голова koMicii rа Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвнlлцтва та архiтекryри

Pl ш Ення
Вlд 2а аЦ.2О2 4 poKyШa /чА

Розглянувши проект рiшення JФ ШЦ шс5-Ш2l

про вихiд з членiв особистого селянського господарства
феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекпу рiulення MicbKoi' padtt/)

беDучи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}zвати мiськiй радi дати згодч /ei},rracay*r*_
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Го,-lова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з пrlтань реryлювання земельншх вИносин, будiвниuтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 2О,О+.2О2| рокуХе /ф

Розглянчвши проект рiшення ЛЬ 1Е0- mr5-202l

беручи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду a.оjйrэсggrад
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(реесmрацiйнuй номер i 0аtпу звернення /проекmу рiшемlя MicbKoi padtl/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд 2О 0Ц 2О2.| року М /У4

Розглянчвши задду Ка]бцпецького Миколи вiд 1 3.04.202 l року Jф l 9005-
00l 636770-0 l 5- l 2

феесmрацiйнuй номер i dапу зверненllя /проекmу рiuленttя MicbKoi padlt/)

беDччп до чваги
довiдку вiддiлу архiтектури вiд 15.04.202l року Ng254

комiсiя

бur-u "/iсб rzсГ V2,or'ВИРIШИЛА: /tzzo.alИr.* ury?;l /4а- es-zz,z /23rа,-ф

голова koMicii Герман.Щ.В.



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
2о. Oц. 2o2f

Розглянyвши проект рiшення Ng 1б llцф:2Qл

комtсlя

ВиРIШИЛА:

ПDо включення до пеDелiкч вiльних земельних дiлянок для пiдготовки лотiв з продажч

Бйй**оi-оiп"ri* nu..""n""*,оо,* u фор"i uy*uio"y,u npo до,"iп

Феесmрацiйнй номер i dапу зверненм /tlpoeKmy piuleHш MicbKoi рйф

бепччп до yвrгп

Рекомендувати мiськiй радi дати згодч (сi},иэзrrrс{,}

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд аР.ОЦ.2о2l poкy}l! ЩР

Розглянчвши проект рiшення Jllb ЦL: шr5 20Д

Поо включення до перелiкч вiльних земельних дiлянок для пiдготовки лотiв з пDодажч
v власнiсть земельноi дiлянки на земельних тоDгах у формi аукцiон}, та про дозвiл
БоDиславськiй мiськiй радi на розроблення пDоекту землеустрою щодо вiдведення
земельних дiлянок на вул.Дрогобицькiй.7 у м.Бориславi

(реесmрацiйнuй номер i ёаmу зверненlм /проеюпу рiuленttя MicbKoi' paOtl/)

берyчп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /cjйacJ,a.rl]*.
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН


