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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Влд 28.Оr_2а2r poкyJ{! 4

Розглянyвшп проокт рiшення N, 309:_ш15:20Л

Про надання дозвол.ч на оозооблення пооекгiв землеустрою rцодо вiдведення
земельних дiлянок на вул.В.Iвасюка у м.Бориславi

(реесmрцiйнuй номер i dаmу зверненrя /проекmу рiшенw MicbKoi pйtl/)

беDччи до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекоплендчвати мiськiй радi дати згодl- (аjd-иосиrяиl
прийняти рiшення за запропоЙЙйЙ проектом.

голова koMicii [митро I'EPMAH



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДЛ
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 28,0t .2OZl poкyJ{g 2Т

Розглянyвши проект рiшення Ns З 1O1шI5 20Л

Про вiдмову розробленнi проекту землеустрою шодо вiдведенrц земельних
пiпg!_rпи

(реесtпрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi paOly')

берyчи до уваги

комlсtя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду l.аЁлtоrааrа)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ra .Щмитро ГВРМАН



БОРИСЛАВСЬКЛ MICьKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстl
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

Вlд 2E.OY.2O2f р"*уft ЦЕНIIЯ

Розглянyвши проект рiшення Ns 187-_!щ5:20л

про затвеDдження проекту землеустрою шодо вiдведення земельноt дrлянки та

надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

Рrr"mрацiйнuй ноллер i dопу звернення /проекпу рiuлення MicbKoi' padtl/)

беручи до уваги

комiсiя

ВиРlШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дат4. згодч i/сiйtосияrrt)
прrИ""r, pirtr" ння з а з апро поiоЪБГиТ-fr рое кто м.

Го:ова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвниuтва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд 28,о7.2О2| ро,ryЛl! 2/2

Розглянчвши проект рiшення Ns=30&_дф2OЛ

Про затвеDдження технiчноi документацii iз землеусmою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTvpi (на мiсцевостi) та передачу ix
безоплатно ч власнiсть

(рессmрацiйнuй номер i dапу звернемtя /проекпу рiuлення MicbKoi' padtl/)

берччи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду @лагатzи)
прийняти рiшенrrя за запропЙББййТроектом.

Гt,l-,tова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЛДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносип, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
Вlд z8.ОS zoz/ рокуХэZ|/С

Розглянчвши проект рiшення Ns 3Q?_!цф:28Л

про затвердження технiчноi докчментацii iз землечсmою шодо встановлення
(вiдновленrrя) меж земельних дiлянок в натчрi (на мiсцевостi) та передачу ix
безоплатно у власнiсть

феесtпрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiutення MicbKoi padll/)

беручи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /вьgзддr4)
n

голова koMicii ,I[митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократпчпе склпканпя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питапь реryлювання земельних вiдносин, будiвппцтва та архiтекryри

вiд 2з,оу.2о2l po*y}l! ;ЁЕння

Розглянчвши проект рiшення Jф 306- mr5-2021

беручи до чваги

комlсtя

ВиРIШИЛА:
Рек.8мендурати мiськiй радi дати згодч /аidлосиrzи)
прийняти рiшення за запропсiнованим проектом.

фееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу piuleHtя MicbKoi. padtl/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
Вlд 28. ОУ .2о2/ року Хэ 2ф

Розглянyвши проект рiшення Ns 3l7- !цф:28Л

Про затвердхення проекту землеустрою щодо вiдведенrrя земельноi дiлянки та
наданttя безоплатно земельну дiлянку у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtв /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

берyчи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /сidлrоgиrrrд)
прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

голова koMicii [митро ГЕРМАIt



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсtя
з питань реryлювання земельнпх вiдносин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд 2 8. 01.2 о2 / року t{e z//6

Розглянувши проект рiшення Nsj_lе_дI5:20Л

про затвердження технiчнот документацii iз землеустDою шодо встановлення

берччи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

фееспрацiйнuй номер i dапу зверненtя /проекпу рiuлення MicbKoi padtl/)

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

f't,l,.lIoBa KoMiciT Дмитро ГЕРМАН
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БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОIОБЛАСТI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд z8.0Y.2o2) ро,ryJФ з!Д

Розглянyвши проект рiшення Ns З !5: шt5:20Л

Про вiдмову у розDобленнi проекту землеустрою щодо вiдведення земельних
пi -IoIJ.\!1

фессtпрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuлення MicbKo| padtt/)

беDучи до чвагп

комlсlя

ВиРIШПЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /а$йrааrr*rtи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

I-олова KoMicii .Д,ми,гро l-E,PMAH



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлдстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

ння
Вlд 2Е.о{. 2o2f рокулl!

Розглянчвши проект рiшення Jф З 13- mr5-202 l

берччи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендvвати мiськiй радi дати згодч a.а,iэлr,аааrtrr)

прийняти рiшенrrя за запропоЕББййТфектом.

(рееспрацiйнuй номер i dаmу звернеш,я /преюпу рitленttя MicbKoi раdф

голова koMicii !митро ГЕРМАr{



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКЛ РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд J8.o1.2o2l року Ха aN/al

Розглянчвшп проект рiшення Ns 104- !цr5-2QЛ

пDо затвеDдження проекlч земле}zстрою щодо вiдведення земельноi дiлянки на
вул..Сосюри.3 у м.Бориславi та про надання земельноТ дiлянки в оренду

(реесmрацi нuй номер i dапу звернення /проекmу рiшення MicbKoi padu/)

берyчи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГЕРМАН(4g



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстl

8 демократичне ск.пикання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювапня земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рlшЕння
Вiд e3,0Y.2O2l poкyJ{} dЦi.

Розгляпчвши проект рiшення Ns З l]L: цц15:20Л

пDо дозвiл на виготовлення пDоектiв землеустрою щодо вiдведення земеltьних
дiлянок

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекпу рiшенtя MicbKoi padtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдчвати мiськiй радi дати згодч a'аj},rасяrm)
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciТ ,Щмитро ГЕРМАНd



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОIОБЛАСТI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд 26.oy.2o2t рокуШ J/y'\

Розглянувши проект рiшення Ns_З_12:_rщ528Л

Про поновлення товариствч з обмеженою вiдповiдальнiстю дКВIЛоН ФIНАНС
договоDу оDенди землi

(рессmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiшенrв MicbKoi padtl/)

берччп до чвагш

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дf,ти згодч t/сid,иаз+иlt)
прийнятирiшеннязазапропонован:tмп-роектом.

голова koMicii
-ь4?/?g Дмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоiовлдстr

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювапня земельнпх вiдносип, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд t3 Й.LDдl рок}, пгд &Ч//'

Розглянчвши проект рiшення J\b 3О5- mr5-202l

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийruти рiшення за запропонБББiййфоектом.

Голова KoMiciT
!митро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА МIСЬКЛ РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд ДЕ,О4,2о2А po,ryJl! 2IJý

Розглявувши проект рiшення Ns ФЗашI5 20Д

ПDо затвердження проекту земле}rстрою шодо вiдведення земельноi дiлянки на
вул.Шевченка.84 у с.Мокряни Дрогобицького району Львiвськоi областi. про
надання земельноТ дiлянки Корчинськiй Галинi в оренд)z та про дозвiл
БоDиславськiй мiськiй радi на проведення експертноi грошовоi оцiнки земе.rьноi
дiлянки на вчл.Шевченка.84 у с.Мокряни Дрогобицького району Львiвськоi
областi ..

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuлення MicbKoi padtt/)

берyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Го:rова KoMicii !миr,ро ГtlРМАI I



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвсьЙiовлдстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вiд J8.0t,2o2t р.*у N, ;;ЁвЕ 
н н я

Розглянувши проект рiшення до J',{b 3Ц- ццd-202l

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рек_омендчрати мiськiй радi дати згодч l.аiйrое*иJ,]

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверltiйфr*пу рi-ення MicbKot padlt/)

берччи до уваги

голова koMicii
.Щмитро Гt]РМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвсьЙЪiоьлдстl

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рrдЕння
poKv ЛЪ .1 Y/*

Розглянyвши проект рiшення }Ф 31l*- цц15-2021

беручи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рек9меrцурати мiськiй радi _дати згодч_a.еЬ;асиrrаt
прийняти рiшення за запропГнованим п}оектом.

голова koMicii
!митро ГEPMAH


