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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РША
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд 2€. о5.2о2,| року хэ tф

Розглянчвши проект рiшення Ns ЛЗ:_rп!5.2821

права ооенди земельноi дiлянки на земельних торгах у формi аукцiону та про дозвiл
Бориславськiй мiськiй радi на розроблення проект.ч землеустрою шодо вiдведсння
земельноi дiлянки на вул.Шевченка у м.Бориславi

(рееспрацi нuй номер i dаmу звернення /прслекtпу pitлeHtп MicbKo;i рйф
беDччп до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /еjdцддддrд)
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голова koMicii !митро ГЕРМАН
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голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
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голова koMicii !митро ГЕРМАН
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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстl
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ПОСТIЙНА KOMICШ
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голова koMicij ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львlвськоi оБлАстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтектури

рIш Е ння
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Розглянчвши проект рiшення N9 21& !щ520Л

беручи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /сldяаtияrrd
прийтrяти рiшенлlя за запропонованим проектом.

1рп"працilruа номер i dапу звернення /tlpoeKmy рiшенш MicbKoi рйu/)

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКД MICЬKA РАДЛ

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтектури
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голова koMicii d ,.Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри
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ПDо дозвiл на розроблення проектiв землеустDою шодо вiдведення земельних
лiлянок
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ВиРIШИЛА:
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прийrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питапь регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшвння
Вiд 26./.5.2o2l poкyJlb It/З_

Розrлянyвши проектрiшення Ns 21Ц !цф2QЛ

ПDо затвердження звiтy про експеDтну гDошовч оцtнкч земельноt дtлянки на

1

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендyвати мiськiй радi дати згодч /сjdд@сиrии)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

l'o,ToBa Kor,ticii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд ев. оý. zoz| рокум r/о

Розглянувши проект рiшення Ns 226 mr5-202l

Про надання дозволу об'еднанню спiввласникiв багатоквартирного будинку
"Фортуна-l7l" дозволу на розробленrrя проектiв землеустрою щодо вiдвелення
земельних дiлянок

(рееспрацiйнuй номер i dапу зверненttя /проеlсmу рiutення MicbKoi рйф

беDччц до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'сЁлтапr*r)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова Kor,IiciT ,.Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлдстI

8 демократпчне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вИносин, будiвниuтва та архiтектури

рIшЕння
вiд 26,oS, 2о2| року Nа \[1

Розглянувши проект рiшенняNs Щ: щ52Ц1,

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдувати мiськiй радi дати згодч /сjdлoarrrrtrrL
прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

Ф*".р"цlйrй *"ер i dаmу зверненш /проекпу pitlleHя MicbKoi рйu/)

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН

берyчи до yваги



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДЛ_

дрог оБицьЪТ:КЖfJ. 
"*":;"".*Koi 

ОВЛЛСТ t

постrйнд комIсlя
з питапь регулювання "пr1no"* 

вiдносип, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
ви 26,os.zozr poKyNs r!-

Розгляпчвши проект рiшенн я Ns Щ::щ5ЩL

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прrйr"r" рiшення за запропонованим проектом,

Голова KoMici]
.Ц,митро ГЕРМАН

берyчи до yваги



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвнпuтва та архiтекryри

рIшЕння
ви 2G oS. 2о2.{ роlсуЛЬ rf Ir1

Розгляпyвшп проект рiшенrrя Ng 2l5-_mr5-202l

Про дозвiл Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в особi Бооиславськоi
MicbKoi ради на виготовлення технiчноi докумеrrтацii iз землеустою щодо подiлу
земельноi дiлянки ч с.Ясениrи - Сiльна Дрогобицького райоцч Львiвськоi областi.

фееспрацiйнuй номер i dаmу зверлема /проекпу рiшенtв MicbKoi padu/)

беDччп до yвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомеrrд},вати мiськiй радi дати згодч /аidлоаиrrrи)'-.-::::-
прийrпти рiшення за запропонованим проекТой . 'll-z "(rr*

голова koMicii ,.Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпканпя

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 26.О5.2-о21 рокуJФ /ф

Розглянувшп проект рiшенrrя Ns 22& mr5-2021

ПDо погодхсння звiт.ч про експертну грошову оцiпlсу земельноi дiлянки на
вчл.Дрогобицькiй.11 у м.Бориславi. затвердження iT BapTocTi та поодаж земельноi
дiлянки Кшrинюlсу Юрiю

(реесmрацiйнuй номер i dаmу жернеюя /проеюпу рiшення MicbKot раlф

беDyчп до yвагп

комlсlя

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

с::НO€uо Jа f zz
/\l (

/3О 
7l - .+.,\pLa_-

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MICьKA РДДА_

дрогоБицького рдйону львIвськоi оьлдстI
8 демократичпе скликання

постIЙнл комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
ви 26,oS 2o2.{ рокуЛ! ч5

Розглянчвши проект рiшення Ns 225- rщ52QЛ

бепччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

р i utе н н я M i cb Koi p ad tl/ )

екомендувати мiськiй радi да

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .Ц,митро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MICьKA РАДА_

дрогоБицькоiо рдИону львIвськоiовлдстr
8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд zG.oS.?o2,1 рокуJФ Ijl€

Розглянчвши проект рiшення Ns 2LL_!цф2OД

Про затвеDдження проектч землеустроЮ щодо вiдведеНня земельноi Дiлянки на вул,

-::- оr*^р"цtаr"аi"*р l d"^у '*р*'ня 
/проекmу piuteHtя MicbKoi' раdч/)

бепччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
вати мiськiй радi дати зго

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .I[митро ГЕРМАН



щ
БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РША

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдноспн, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вщ 28.a5.2o2l року Nа l?y'+

Розглянчвшп проект рiшення Ns_2_1Д_д{520Л

Про затвердхення проектiв землеусmою цодо вiдведеНrrя земельншr дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dattty зверненм /проекmу piuteHta MicbKoi раdф

беручп до чвагrr

комiсiя

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

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичше скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вhносин, будiвничтва та apxiтeкTypи

ви 28.О5,2о2{ рокуJ$ДЁЕННЯ,l

Розглянyвши проект рiшення Ns 21 1-_mr5-2021

пDо затвердження пDоектiв землеустрою шодо вiдведенrrя земельних дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок y власнiсть

фееспрацiйнuй номер i dattly звернення /проеюпу рiuлення MicbKoi' рйu/)

беDччи до чваги

комlсtя

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

!митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельнпх вiдносин, будiвнпцтва та архiтектури

рIшЕння
Вlд 2€.05.zozt рокуfФ Jl!з

Розгляltчвшп проект рiшення Nе_2]2:_дl520Л

ПDО затвердження Бориславськiй мiськiй теоиторiальнiй громадi в особi
Бориславськоi MicbKoi оади TexHir"oi доцчме"rацii iз зеrr"у"mоо цодо
ВСтановлення (вiдновлення) мсж земельноi дiлянки в HaT.yoi (на мiсцевостi)

(рееспрацiйнй номер i dапу зверttення /проеюпу piuleHrя MicbKoi pйll/)

беDyчп до увагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /сЁлrос*grr)
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

2]плитро t ЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РША
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

постIЙнА комlсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

ВИ 26.05 2D2,,{ р"*уJФdЁЕННЯ

Розглянувши проект рiшення Jф 213-_mr5-2021

Про затвердження технiчну документацiю iз землеустрою шодо встановлення
(вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) та передачу if
надання безоплатно у власнiсть

(ресспрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекmу рiшенм MicbKot padtt/)

беDyчи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомеrrдувати мiськiй радi дати згодч /зiйrалrrrм}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoM,icii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

рIшЕння
вiд Л6,05 .2а21 poKyrrb l?/z.{

Розгляпyвшп проект рiшенrrя Ns_214:*дФ2Oл

йання безоплатно земельних дiлянок ч власцiсть

Ф*".р"цtilruа ,оrер i dа,,у мерненм /проеюпу piuleHtя MicbKoi pйtl/)

бепччп до yвагш

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /cr@
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICbKA РАДА,

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлюваЕня земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рtш Е ння
вм JG о5.2о2.| poкyJФ Iф?

Розглянувши проект рiшенн я Ns 2!: щ5:2021'

бепччи ло чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомеrrдчвати мiськiй Dадi дати згодч l'aidлaarrrtrF
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

йffirа rrrrр i Оапу iepHeHtB /проеюпу рiшенм MicbKoi рйф

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з пптань реryлюванпя земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 2€. О5 2О2/ року муз,/ 2

Розглянувши повторно проект рiшення Ns 2Д-_mr5-2021

Про затвердження протоколу узгоджувальноi KoMicii з розгляду спорiв цlодо
сумiжного землекористування вiд l0 березrrя 202l року Nq4. про затвердження
проекту землеустDою щодо вiдведення земельноi Дiлянки та передачу iJ в оренл_у

(рееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшенrв MicbKoi padtt/)

беручи до увдги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомеrцчвати мiськiй радi дати згоду /еiйюсrrиrи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицькБiо рдИону львIвськоiовллстl
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питапь реryлюванпя земельних вiдносип, будiвництва та архiтекryри

рrш Ення
вiд u 6.оS_ 2о2l poкyJФ l7F'/

Розглянувши проект рiшення Ns 22-L цqr5'0л

7W екmу рiuленtlя lt tic bKoi padtl/)

комlсlя

ВиРIШИЛА:
вати мiськiй радi дати зго

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .I|,митро ГЕРМАН

бепччи до v ваги


