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ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельпих вiдносин, булiвнпчтва та архiгекryри

рIшЕIIня
13iд оF.Оr.2р2l poкyJ{b Зе2

Розглянчвши проект рiшення Ns 289-_mr5-202l

|l - \,lJrDГr<l l+ДJvl vv'rцчr\чl ч l

ъffi;*р l dЙ r",р",u /npo"*,y piuleHla MicbKot padu/)

бе nr чи до ч ваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

['олова KoMicii Щмитро ГЕРМАII



БОРИСЛДВСЬКЛ MICьKA РАДА_

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстl
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

Вiд ,у. оN ?ozf
рIшЕння

покч Лъ zеlз

безоплатно у власнiсть
Фе*.рцiu"uй "Ыф 

dо.у *ф,ння /проекtttу piuteHш MicbKoi padtl/)

бепччи до yваги,

Розглянувши проект рiшення N, 2Т- !щ52Qл

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН

про затвердження технiчноi документацii iз ?емлеyстрою шодо встановлення

(ВiДноВлення)межзеМелЬнихДiЛянокВнатYрi(намiсцеВосТi)таIlереДаЧ\'iх



БОРИСЛАВСЬКД MICЬKA РАДА

дрогоБицького рдйону львIвськоi овлдстI
8 демократичне скликашня

постrЙнА комIсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння

"" 
uyoy.?o2l poкyJl} З/!1

Розглянyвши проект рiшення Ns 27с цц!5:2!л

бепччи ло чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду rri}ласJ,"gl
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii [митро ГЕРМАН
_---,]_-7-а ,/



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтектури

PI ш Ення
Вiд o|o€2o2l рокуЛЬ В/5

Розглянчвши проект рiшення . :,, Nл 2]5- !ц!5-20Д

Про затвердження пDоектч землечстрою щодо вiдведення земельноi дiлянки в c.Ypixt

Дрогобицького оайонч Львiвськоi областi та надання безоплатно земельноi дiлянки у

власнiсть Петречкч Олеry
(рееспрацiйнuй Hol+lep i dапу звернення /проеюпу рiшення MicbKoi' padll/)

берччи до чвагrr

комlсlя

ВиРlШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду t/сjСлrосатrrd-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

['олова KoMicii /4 .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКЛ MICьKA РАДЛ

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питапь реryлювання земельних вiдносин, будiвпичтва та архiтектури

рIш Ення
Вiд O..OY ZO2y' poкyNg ЕЬ

Розглянувши проект рiшення Nq 2?3- щ5-2_Q21

надання безоплатно земельних дiлянок y власнiсть

Фrr*rр"цiйнuй нЬмер i dаmу звернення /проекпу рiuлення MicbKot padlt/)

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
РокомGвдчЕати мlськlй оадl двти згодч /,lйаT я'D*
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI
8 демократичне скликанпя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
aY.OY,2O2| Dolоy JФ 22lf

Розглянчвши проект рiшення N28-*ццд5 -2Q21

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду &jйrасляr++)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова kolticii fiмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

Вiд о!е!зо2!
рIдЕння

покч J\b 22//Е

Розглянувши проект рiшення Ns 29Ц_цц!52821

Про затвердження проектч землеустDою шодо вiдведення земельноI дiлянки та TtDo

надання дозволу на проведенrrя експертноi гDошовоi оцiнки земельноi дiлянки на

вчл.Трус кавець кiй у м.Бориславi
(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненw /проекmу рiшенш MicbKo| padtl/)

беDyчи до чваги

комiсiя

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

l'олова KoMicii .Щмитро t'ЕРМАt{



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицьк-сiiil рiиону львlвськоi оьллстt
8 демократичне скликаЕня

постrЙнА комIсIя
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiввиuтва та архiтекryри

рIшЕння
gц еу,оr,еа2f рокуJ{Ъ З4Д

Розглянyвши проект рiшенн я Ns Щщ5ЩL

берyчи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

безоплатно у власнiсть
(рееспрацiйнuй н"""р l d"лу ,",р*"," /,р"екmу рiшенrtя MicbKoi'padty')

голова koMicii [митро ГЕРМАН


