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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львlвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
3 питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд .fg,OC222/ ро,ry}Ф J4

Розглянувши проект рiшення ЛЪ 196 щ15-202l

берччп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згодч /аidл,rrruzlru,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

@еесtпрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекпу рiшенш MicbKot paltl/)

голова koMicii flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоrоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

вlд Jg.ps.202l

Розглянчвши проект рiшення Ns 195- mr5-202l

беручи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

рIш Е ння
року}Ф 4

Рекоменд},вати мiськiй радi дати згодч /Bj},r*a*r*rHr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

феесmрцiйнuй номер i dаmу звернення /проеl<mу рiuленtlя MicbKot padtl/)

Голова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

Влд |g.05.202.|
р}шЕIIня

року М lф

Розглянyвши проект рiшення Ns_201Lдt520Л

Про заr"ердже""я про"оiв зеrпеустоrо цодо 
"iд"еденrr" 

з""ельнr* дiляно* ,а
надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dаtпу звернемв /преюпу piuteHя MicbKoi pйtl/)

берччп до чваги

комiсiя

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

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКД РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликанпя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
вц /6 0S.2o2{ рокуJФ _Iэh_

Розглянчвши проект рiшення ЛЬ 198:_цщ5:2QЛ

про вiдмову у наданнi дозволу на виготовлення проектiв землеустрою шодо
вiДведення земельних дiлянок для ведення особистого селянського господаЕlс,гва за
межами села Попелi Дрогобицького райоцч Львiвськоi областi

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу piuleHtп MicbKol padtl,/)

берyчи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згодч /*iйаrаzи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ffмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комlсIя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

ви l5 0ý.202l р"*уJФjЁЕННЯ

Розглянчвшп проект рiшення Ns_20Э:_д$2QЛ

ПDо затвердження проектiв землеустDою шодо вiдведення земельних дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть

(реесmрацiйнй номер i dаmу звернення /проекпу piuleHtп MicbKoi padtl/)

беDччп до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду l'сjйсасияtr*)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii d Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вш lg.ost.2o2| рокуJФ /ё

Розглянчвши проект рiшення ]ф 2Q2 - шц5-2021

пDо затвеDдження пDоекту землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки та про
надання дозволу на пDоведення експертноi гDошовоi оцiнки земельноi дiлянки на
вул.С.Ковалiва у м.Бориславi

(рессmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекmу рiuлення MicbKoi' pйtl/)

беDучп до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /аi}лrоаиrrа)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вlд tQ.aE.2ozf рокх tft lB/f

Розгляпчвши проектрiшенняЛЬ 204 : ццф:2Q21

пDо дозвiл Мороз евгенii на розроблення проекгу землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернемв /проекmу piuleHtя MicbKoi pйtl/)

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /cj},rcocrrrcei*)
прийняти рiшеншI за запропонованим проектом,

ы
Головакомiсii аЭ</ .щмитро гЕрмАн



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювапня земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтектури

рIшЕння
Вц /9.оS.рю2,{ рокум lф

Розглянувши проект рiшення ЛЬ 200 - mr5-2021

Поо ooa"i, ,ru ооrообп"r"" npo"rary aa"n"yarpoo *ооо 
"io"aoa"r" 

aa"ar"rоi oio"n**,
фееспрацiйнuй номер i dапу зверненш /проекmу piulr"u,i"оii роdJ|-

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l.crb;ocиrrHr).
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликанпя

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних виносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
ви l3.os.2o2l pr*ytft l6/K//

Розглянyвши проект рiшення }ф 194- шц5-2QЛ

Про затвердження проектiв земле},сmою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок v власнiсть

(реесmрацi нu,й номер i dаmу звернення /проекtпу pitueшM MicbKot padll/)

беDччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендyвати мiськiй радi дати згоду (сjйrасrдgg}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicit !митро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА МIСЬКД РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рlшЕння
ВИ tЗ. О5.2О2\ року ЛrU \6Д

Розглянчвши проект рiшення JФ 2Q5-_ щ5202_L

ПDо затвеDдження проектiв землеyс,трою щодо вiдведення земельних дiлянок та

надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть
фееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi pйtl/)

беDччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'аidлосиии)
приЙtUIти рiшення за запропонованим проектом.

['олова KoMiciT ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСLЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
Вiд |g.oS.2o2/ рокуNэ 16//o

Розглянчвши проект рiшення J\Ъ 208- mr5-202l

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

(реесmрацiйнuй номер i dапу xepHeHu /npoe*.y рiщr"u ,icbKoi padtt/)

Голова KoMiciI !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельпих вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
Вiд tg.os.zo2( рокуМ fбy'l

Розглянчвши проектрiшення Jl]b 199-_щс1-2021

беручи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /сjёиэ*нrс+*
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

) земельних дiлянок ч власнiсть
(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекпу piuleшя MicbKot рйф

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питапь реryлювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд |g.ОS.?ю2/ рокум lбР

Розглянчвши проект рiшення },{Ь 197- ш15:2021

про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою цодо встановлення
(вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) та надання ii
комунальному пiдприемству "БоDиславтеплоенерго" в постiйне користування.

(реесmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекmу рiutення MicbKoi' padtl/)

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /в*сяазляеrr}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвсьtili овллстt

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсtя
з питапь реryлювання земельнпх вiдноспн, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд lg. oS. 2о 2 { року Jf, r9r3

Розгляпувши проект рiшення Nл Д6- цц15-202l

берччи до уваги

голова koMicii
!митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКД РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вц "|9oэ.zozt poкyJ{! !ýfu

Розглянувши проект рiшення J',lb 2QД mr5_202l

беDччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду /rj}лашаrн+)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

фееспрацiйнuй номер i dапу звернення /проекmу piuteHM MicbKoi padtl/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКД РЦА
дрогоБицького рАйону львIвськоi овлдстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICUI
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд /9.о5. 2о2/ рокуNl t6,//d

Розглянувши проект рiшення ЛЬ 20.7 - mr5-202l

берччи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii
!митро ГЕРМАН


