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Розгляпчвшп проект рiшенrrя Ns 25 l - mr5-202l

Про затвердження проекту землеустDою шодо вiдведення земельноi дiлянки та
надання безоплатно земельнч дiлянку у власнiсть ..

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекmу рiutенttя MicbKoi padtl/)

берyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /сiёиасrдr*}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА KOMICш
з питань реryлювання земельпих вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
ви 16,06.2o24 рокухrРЧ0 И/9

Розгляrrчвшп проект рiшенrrя Ns 24& цц1520Л

Про затвердження проектiв землеустрою цодо вiдведення земельних дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dапу звернення /преюпу рiшення MicbKoi padtt/)

беDучп до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згодY l'аid,нэrлтzаl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро ГЕРМАНd



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
3 питапЬ регулювацня земельних вiдносин, будiвншцтва та архiтектури

рIшЕння
Влд l€.О6. Qа2| poKyцa zo/ro

Розглянувши проект рiшення Nq 250- щ5-2021

Пр.о доз"iп на передuчу .."еп""оi дiп""*и ,а 
"ул.ID""" 

Се""* v 
".Борис.оuri 

,
субооенду ..

фесспрацiйнuй номер i dаmу зверненttя /проеюпу piuteHя MicbKo| padtl,/)

берyчи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /аj},rсо*иаrи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Го.цова KoMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлюванпя земельних вИносин, будiвнlлцтва та архiтекryри

рIш Ення
Вiд ,16.0B,2О2| рокуМ оо/4

Розглянчвшп проект рiшенrrя J'(b 253- mr5-202|

Про затверденrrя проекг.ч землеустроЮ щодо вiдведення земельнОi дiлянки на

фееспрацiйнu номер i dапу зверненш /проекmу рiutенltя MicbKoi padtl/)

берччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /аЁ,иесaar*r,)
прийrrяти рiшеншI за запропонованим проектом,

голова koMicii d !митро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдноспн, будiвництва та архiтекryри

PI ш Епня
Вiд 16.об .2o2l рок,у ft 2фz

Розглянчвшп проект рiшення Jlb 1б?:_дrrб-202 1

Про розроблення детального rшацч теоиторii для розмiшення iндивiдуальноi
житловоi забудови на в}zл..Сонячнiй у с.Попелi Бориславськоi MicbKoi
територiальноi громади Дрогобицького райоцч Львiвськоi областi

Qеесmрацiйнuй номер i 0аmу звернення /проекmу рiшенw MicbKoi padlt/)

беDччи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /аjйtааlrrtи)
прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАНd



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вlд lB,oc.zozl рокум 2о7//з

Розглянчвши проект рiшення N, 1!0- ццФ28Л

Про розроблення комплексного плану просторового розвитку територii
Бориславськоi MicbKoi територiальноi громади Дрогобицького оайону Львiвськоi

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtп /проекпу pitueHш MicbKoi pйtl/)

беDучrr до yваги

комiсiя

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

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РДЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

постIЙнА комIсlя
з пптань реryлюванпя земельних вИносин, будiвпицтва та архiтектури

рIшЕння
Вlд /6. О6.2О2-,( року JlЪ 2,

Розглянчвши проект рiшення Ns 2б4:_дцr52QЛ

Про затвердження проекту землеусmою цодо вiдведення земельноi дiлянки та пDо
наданrrя дозволу на проведенrrя експеDтноi гDошовоi оцiнки земельноi дiлянки на
вчл.Шrогобицькiй v м.Бориславi

феесmрацiйнuй номер i dапу зверненtя /проекmу рiuленttя MicbKoi pйtl/)

беоyчи до yваги

комiсiя

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

l'олова KoMicii ffмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлюванпя земельнпх вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
ви {е,оý:2оll poKyJlb зе/{

Розглянчвши проект рiшення Nч 265- ццr5-2QЛ

пDо затвердження звiт}, пDо експеDтну грошову оцiнк}, земельнот дiлянки на

беручи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч бсiйсеяаrи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

фееспрацiйнuй номер i dапу зверненttя /проеl<mу рiuлення MicbKoi padu/)

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоrоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
3 питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вlд 16,oC.2O2/ року лl! zo

Розглянчвши проект рiшення }Ф 2б6- mr5-2021,

беручи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l.аrАlrэс+rяя)
прийrити рiшенrrя за запропонованим проектом.

фееспрацiйнuй номер i dапу зверненш /проекпу рiшення MicbKoi padtl/)

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICш
з питань реryлювання земельних вiдноспн, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд tB,06,2o2.1 рокуЛlЬ е!/Ё

Розглянчвши проект рiшення Ns 2бQ:_дф:2QЛ

Про затвеDдження технiчних документацiй iз землечстDою шодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в нат.чрi (на мiсцевостi) та надання
безоплатно земельних дiлянок у власнiсть

(рееспрацiйнuй номер i dапу зверненм /проекпу рiшенш MicbKoi padtl/)

берччrr до yваги

комtсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /сrэ,rrэсgrr+rr}
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii ffмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоi овлдстl

8 демократпчне скпикання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питапь реryлювання земельних вiдпоспн, будiвництва та архiтекryри

рIш Е ння
Вiд .{6.0 6. 2о2.( року Nэ zоУ8

Розглянчвши проект рiшення Ns 259- mr5-202l

пDо дозвiл на розроблення проекту землеусmою цодо вiдведення земельноi дiлянки
на вУ"т..ТрУскавецькiй. l25 ч м.Борис-qавi. 

-

"rrr^*о'О
беручи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшенЕrl за запропонованим проектом.

голова koMicii
.Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКД РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократпчпе скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельпих вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

Вlд f6.06.2O2)
рIшЕння

poKy.}lb 

"/'

Розглянчвши проект рiшення N, 2ý& цц5rQЦ

беручи до чваги

комlсrя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згопу a'с*d*сасlrии)

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекmу рiuлешя MicbKo| pйtl/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносиrr, будiвництва та архiтектури

6.а5,,2о2,l
рIшЕння

року ЛЬ 49

Розгляпyвши проект рiшення Np 2б!:_дr5:2QЛ

про затвеодженrr-я технiчних докчментацiй iз землечстрою шодо встановлення

власнiсть .,

(реесmрацi нuй номер i datry жерненш /проекmу рiuленttя MicbKoi padtt/)

берччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /сjйюсrяrr4
прийняти рiшенllя за запропонованим проектом.

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСLЯ
з питаць реryлювання земельних вiдноспн, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
ВИ {6.о6. aoa,,l року lft zo/z.|

Розглянувши проект рiшення ЛЬ 263- mr5-202l

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(рееспрацiйнuй номер i dапу зверненш /проасmу pitlleHtп MicbKoi' раdф

голова koMicii ffмитро ГВРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд tc.B,2o".l рокуЛlЪ 29А'

Розглянчвши проект рiшення Np 26Т_щ5:202L

Про затвердженЕя технiчних документацiй iз землечстрою шодо встановлення
(вiдновленюr) меж земельних дiлянок в натчрi (на мiсцевостi) та передачч ix
безоплатно у власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненrп /проеюпу piuleHta MicbKoi padu/)

берччи до yвагп

комlсlя

ВиРIШПЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi.дати зго4ч /сjtЬmrrrrиJ
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДД
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIш Ення
Влд 16,0B, 2о2.| року JlЪ ео <

Розглянчвши проект рiшення до Nq ДL шt5:202l

ПDо затвсрдження пооеюу землеусmою шодо вiдведення земельноi дiлянки в
с.попелi Дрогобицького оайону Львiвськоi областi та надання безоплатно земельноi
дiлянки у власнiсть дндрухiву ПетDу

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtп /проекпу рiuлення MicbKoi padtl/)

беDччп до yваги

комlсrя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /еjйrасдадJ
прийняти рiшення за запропонованим проекгом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комlсIя
з питапь реryлювання земельних вiдпосин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшЕння
ви /6. 6,2o2f po,ryJ{c ф

Розглянувшrr проект рiшення до Ns ЦL rпф:2QЛ

Про дозвiл на виготовлення проектiв землеустрою rцодо вiдведення земельних дiлянок
на С.Бандеои ч м.Бооиславi

@еесmрацiйнuй номер i dаtпу звернення /проекпу рituенttя MicbKoi pйtl/)

берччrr до yваги

комtсlя

ВиРIш ИЛА:
Рекоменд.увати мiськiй радi дадлзгэд+-1+а}лесgяrrr) /aе tl,t9 m lz 4z-"D-zlo- о ,/--
прийняти рiшешш за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичЕе скликання

постIЙнА комIсlя
з пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та apxiтeкTypи

рIшЕння
Вiд 16,аб 2a?l рокуJlЪ зrЦ

Розглянyвши проект рiшення Ns_25ý:_дý2OЛ

ПРО ЗатвеоДження звiтч пDо експертнy грошову оцiнк}, земельноi дiлянки на
вул.600-оiччя Борислава у м.Бооиславi та продаж ii на земельних торгах у формi
аукцiоцу

(рееспрацiйнuй номер i dattty звернення /проекпу рiuлення MicbKol padtl/)

бепччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii {митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питапь реryлювання земельних вhносин, булiвпицтва та apxiтeкTypи

рIшЕння
вiд lб . Об ,2O2l року tФ 29lB

розrлянчвши 8;а, aс-2-- 3r, zо vр €а e1llz9 l-

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненм /проекmу piuteHtв MicbKoi padtl/)

берyчи до чваги

ко\tlсlя

ВиРIШИЛА:;i;7;;,- d-; 7о*",/***

голова koMicii Герман.Щ.В.



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКЛ РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань регулюванця земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вlд 16.06. ео2/ poKyJft zо/zF

Розглянувши проект рiшення Ns 256- mr5-202l

беручп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч a.aid,иoa*rrrtrd
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоiоьллстr

8 демократичне склякання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вiд lG.о6.2с2л рокуJlъ ;Ё 
Е н н я

Розглянчвши проект рiшення Nч &:/- .rS-rO' 
'

беDyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийrrяти рiшенюI за запропонованим проектом.

голова koMicii
!митро ГЕРМАН



БорислАвськд MIcbK.{ рАдА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
3 пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтектури

Вiд l€.О6.2Ое,l
PI ш Ення

рокуЛЪ ZgЁЗ

комlсlя

ВиРI Ш ИЛ А:

Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /сjёлrэсrr*rrl
прийняти рiшення за запропоноВаним проектом, встановити рiчну орендч платч5 % вiд нормативноi грошовоi оцiнки та гарантiйний 

""..о* "ru"o" 
цтrЗ о oh

вiд cTapToBoi чiни пролажу права оренди. \tM" оУр/€-а ча 1а/,Р.2

Розглянчвши проект рiшенн я Ns lба - mr5-2021

берччи до чваги

фессmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекmу рiшеншiiськоi padtl/)

голова koпricit ffмитро ГЕРМАН


