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ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
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1.СЛУХАЛИ:

Проект рiшення ЛЪ_{4'[ mr5-2021

t(5ar, - ! l 1uJr.r \\trpv.lrl, v . iil]

<<не бDаллl ччастi в голосчваннi>> -
резyльтати

голосчвання за
пDийняття Diшення:

,/
Рiшенпя KoMicii вiд ,/,/. о3. 202|р. Ift z5// додаеться

ВИРIШИЛИ:

Герман Щ.В. голова KoMlcll ,а-
KocTiB C.I. D
Чабан Т.В. секретар коп,riсii 7u,{

Члепи KoMiciT:

KiKic P.I. ,/
Михаць I.P.

KocTiB А.В. йr -Т/щ-
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ПОРЯДОКДЕННИЙ:



.СЛУХАЛИ: Про Qозб jсh Бl"lP ,z-a- -/>о беryнk_У е t<,c: f-7 е/э т ц-оr
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Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення МЗ{/-mr5-2021

резчльтдти
fолосчвання за

ппнйняття пiшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшенпя KoMicii вiд r/o8. 2OZt р. Хl Z-S/'Z- додасться

СЛУХАЛИ: ПF ^аýф #аа, 22 а a:r, v, nl о-

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЬ;j4zi mr5-202l

резчльтатп
голосyвання за

пDпйняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMicii ьiд lt оJ , 2021 р. Ns 2ý,/З додасться

.СЛУХАЛИ: /7по lLaao|Hl<-! ао ? 6{rot-2/ |l-a- ёаf, z,D 
'о 

ёоrен4р
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Реестрацiя
документа:

Проект рiшення.}l} ЗZl mr5-2021

резчльтати
голосчваняя за

пDииняття Dlшення:

ВИРlШИЛИ:



.СЛУХАЛИ: Пr"о < а-Я-,
j4-ýО l

"--_v 
l-c,o41

-hро erT/ О
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Проект рiшення ЛЪЗ/.7 mr5-2021

резчльтатп
голосyвапня за

пDпйняття Diшення:

((rаrr_ о чOJt.i <<IIlraDtи)F lУ:(v
<<не бDали ччастi в голосчваннi> - .

ВИРlШИЛИ: Рiшення KoMicii Biд -ll, о4 , 202l р. Jft Zз; Ьцоцurr""".-7-

СЛУХАЛИ: )qаlсеrдg r2J2O е{.rr'N ?е,r-.|цече^ТDоЮ cl_

t,rл.пь,*лr& qt оrSбДК ý6J ",Ъgq,t

резчльтати
fолосчвання за

пDипняття пlшення:

rrjar, - L) чUJl.: (lllr(r,t,и)F L/ ; {<у,]

.<не бDали участi в голосчваннi>> - .

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMicii вiд -.ll. о,s . 2021 р. Nl З Э-,,/6 додасться

.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення М З2А mr5-2021

резyльтати
голосyвання за

пппйняття Diшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд .||, Об, 202I р. Nэ 21A додаgа,gg
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Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛlЬ ЗZ9 mr5-202I

резчльтатп
голосувапня за

пDийпяття Diшепня:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення комiсii вiд ff- о3. 2021 р. Nр_Щ додасться

СЛУХАЛИ: (аl{kД ч.l гlо Q-tстi 6
.!J,о_\I^,.чU_дk a\d\s_
о BJ*s-eluicý

резyльтатп
голосчвання за

пDпйпяття Diшення:

(Jar, - !) чUJl.i (llpull|)F L/ . <<v

<<це бDали ччастi в голосчваннi>> -

ВИРIШИЛИ:

.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЪ ЗЗо mr5-2021

резчльтати
голосYванI|я за

пDийняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMiciT вiд l-f , О 8. 2021 р. NlYa додасться
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Реестрацiя
документа:

Проект Diшення Ng-3за mr5-2021

резчльтатп
голосчвання за

пDийняття пiшення:

пзаr, - 4 чол.: ппротиr'- ,d :..tтрпйаТйi й
<,rHe бDали ччастi в голосчваннirr - zil .

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ: ,Lеl"R.У ,4Рое)(,т/ б ?ФлJл_
-це,элк-!бr Qi_ýýYr_6.k тq(
tо ц 6-\i с к_l'сVЬ

Проект рiшепня М З4J- mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDииняl,тя Dlшення:

ВИРIШИЛИ:

.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЪ З?6 mr5-2021

резчльтати
голосчвапня за

пDпйняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:
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.СЛУЬЛИ:

резчльтати
голосчвання за

пDпйняття Diшенняl

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшепня .]\ЬаЪ8- mr5-2021

резyльтати
голосчвання за

пппйняття пiшення:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMicii вiд .l4, а 8, 202l р, Nэ z€/5 додасться

.СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Пооект пiшення лs Ззц mr5-202t

резyльтатп
голосчвання за

ппийняття пiшення:

ВИРIШИЛИ:
l

Рiшення комiсiiвiд {.t.o&. 202l р. Ift26//6ючасться
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Реестрацiя
документа:

Проект рiшенпя ЛЪЭЭ3m15-2021

резчльтати
голосчванпя за

прпйняття рiшепня:

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ: Г7ро эФ,Vбеhрфс2rr/79 -роек7) В ,z е.uо еiсчьаю
*#" u'r{%{*,.дfu 

"5 "qЧs 
*-"б 6"{о "

Реестрацiя
документа:

Проект lliшення ЛЬ 3ЗС- mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDипняття пlшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд "9] . о & . 20 Zt р. Хч Z ф8дода€ться

.СЛУХАЛИ: l7po &"zo ''о ба pl, цД ае_ х z.--'zчt_,э7 цэа,е,-z.r_l е кl,о.Б
ii 1oJr-\ýe \_\с\f:\э Lc, ")9Rо " Ь с\ъ\{6 Щ,{о ц\дд -!
ý} \д *-ýi,Ё\ ч ". 

Чфrъе-5a\u(

Проект рiшення ЛЬ Ззб mr5-2021

резчльтати
голосчвапня за

прпйняття пiшецrrя:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMici'i вiд il . а 8 ^ 202l р. j\} zý/9додасться



.СЛУХАЛИ:
е фftýffь ^ ll ff*ЪffЁ** \еЧ РОЮ

Реестрацiя
документа:

Резу-пы,а,t,lr
го.посYв1lIlIlя з1l

rrDrr й tlяття Dirrlellttя:

u?ltu -. S чол.l <<пDотп d : ,ýтDлlпlа.цись И 
:

.tte бDltлll \,tacl i в l o.1ocvBalItli. -

ВИРlШИЛИ: Рiшеrlня rtoMiciT ./.{ О6. 202lп. ЛЪ ZflZ2одасr ься

СЛУХАЛИ: ого,,,lо,<обФа!-.,<! ао2обо/ь, 
б 

rеUчdе,4"а2/

Ресстр:ruiя
документа:

Проект рiшення ЛЬ 392 mr5-2021

резчльтати
голосyвання за

пDииняття Dlшеlrrlя:

<за> - t> чол.: <tttlo,t,и>- U : ,<yr Dltлta;Iltcb // :

..tte бDl1.1ll r,lltcli в lt1.1tlcrBltlllli,, -

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii -l /,

.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення. NqЗИ2- m15-2021

Резч",rьтатrr
гO.посYваrrllя }а

пDIliiIIят,гя DiшсIlrIя :

<<зitr, - _Г чо.rr.: <<rrDor rtrr- о ; <<vтIl и пr а.цrlсь о :

(lte бIlit.Ill \.lill: l i в I(Jлtlс\ Bil ll ll i.

ВИРIШИЛИ: рiшеняя koMicii

Ппоект пirrrення .М 3Цl - mr5-202-1
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т*ъ ý.СЛУХАЛИ:

Проект рiшення ЛЪ з23 - mr5-202l

<<rte бDалlr y.lltc,r,i в голосyвltttrti>> - .

результати
голосчвання за

пDийняття Diшення:

Рiшеllltя ltoMiciT fi - о8 . 202l р. ф 25Ъцоласться

"Чý\fr 
*"t'ff ёh"кt-*щоl"ý

СЛУХАЛИ:

Проект lliшення ЛЬ.?_1,/ m15-2021

((lle (rDlt.ltl \ часI l R lo.1ocyBaIIlll, -
Pelrv;rbTaTи

I,оJIосчlJа}lIIя l]1l

ппtl ittrrl t гя nimettlrrt:

Рirшеtlrlя копriсiT /l Ос3 . 2021р, ЛЪ zil2fuоласться

ýЪýйШщПrъо, *ъ \- * ъ.т",о.СЛУХАЛИ:

Проект рiшення. ЛЬ.зzS m15-2021

l< ll |,U t tt "- ___lz____]_ j]_t_дд!

,.l|e брl1.1ll y.tacli в l0.|oc\tliilllli,, .

Резчльтати
голосування за

прийняття рiшення:

Рiшення комiсi\ п,о8 . 202lo. JftЦ?Чдодае.тьсяВИРIШИЛИ:



.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

резчльтатп
голосчвання за

прпйняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

резчльтати
голосyвапня за

ппийняття пiшенпя:

ВИРIШИЛИ:

.СЛУХАЛИ:

результатп
голосyвання за

CeKner ап KrlMicij Чабаll Т.В.

Ппоект Diшення J\ЬЗа* mr5-2021

р. ЛЬ_ додасться

Рiшенпя KoMicii вh 202t р.



.СЛУХАЛИ:

Г чол.: <<пDотп> : <<tтDималпсь :

<<не бDалп участi в голосчваннi>> - ,
резчльтати

щдщудщцд_щ
пDпйняття Diшепня:

Рiшення Koмicii вiл 2021 р. ЛЪ_ додаеться
ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

резчльтати
голосчвання за

ппийняття пiшення:

<(tа> - чол.l <<пDотп)F : (утl,ималпсь ,

<<не бпали ччастi в голосуванпЬ> - ,

Рiшення KoMicii вiд 2021 р. J\Ё_ дода€ться
ВИРIШИЛИ:

Проект рiшення .}l! mr5-2021

.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

резчльтатп
голосчванця за

прпйняття рiшення:

<(за> - чол.: <<пDотIл)> : <утDпмалпсь ,

<<не бпалш yчастi в гоцосyЕ8цц!2-:-_-"_

ВИРIШИЛИ:

Голова KoMicii Герман Д,В,

Секретар KoMicii Чабан Т,В,



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичЕе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносип, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд lr,o8. zoz| рокум a{_!_

Розглянувши ltpoertT рiшенtlя Лs 345- щ15-2021

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (gjaarad4яaJэ)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

феесmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекmу рiuлення лlicbKoi padtt/)

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОIОБЛАСТI

8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
з питашь реryлювапня земельпих вiдпосин, будiвнпчтва та архiтектурш

рIшЕння
Вiд .?/ о8.2о2/ poKy.}lb 

=ф

Розглянyвши проект рilпення Nq 3z!L mr5-2021

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /сjСл+оаяrr*}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(реесmрацiitнuй номер i dаmу зверллення /проекmу рiшення ttlicbKo| padtl/)

I'олова KoMicii l{митро l'El)MAlI



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скJrикання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земеJIьних вiдносин, будiвпицтва та архiтеlсгури

рIш Ення
Вiд 2J О8.2 o2.1 року ЛЬ 2 5

Розглянyвши проект рiшення М 343- ш1520Л

Про затвердження проектч землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки в

с.Винники Дрогобицького району Львiвськоi областi та надання ii Бучку Василю в
nneH пч

феесrпрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuлення lMicbKoi padlt/)

беручи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч (сldдсосrлнd
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро I'EPMAH



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скпикаппя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельпих вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 1r oE_ao2l рокуЛl! -ф

Розглянчвши проект рiшення Ns Ш : ццф2OЛ

Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi).

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рitпення лtiськоi padu/)

берyчи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /сjЭлrас*ил}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Го;Iова KoMicii Щмитро ГЕ,РМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоiовлдстl

8 демократпчне скликапня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельнцх вiдноспн, будiвпицтва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд ,t.t,oЯ zozl рокум zsk

Розглянувши проект рiпtення Nq З2Z- ццl]i-202l

беDучи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч a/crd,44{tcr,rt a)

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(рессmрацiйнuй номер i Оаmу звернення /проекmу рiulенttяiiськоi' padtl/)

I-олова KoMicii
.Щмит,ро ГЕРМ^tl



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулюванпя земельппх вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд l1,08.2o2.! рокуЛi -k

Розглянувши проект рiшення Ns Ш [шЬ202|

пDо затвердження проектiв земле}rстрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок ч власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKot раdф

берyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}zвати мiськiй радi дати згоду /сiйrосrяя*},
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii d .Г{митрсr ГЕРМАI I



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скJrиканпя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдноспн, будiвпицтва та архiтекryри

рIш Ення
ВИ 44,о* eoZц poKy}lb 

^l'

Розглянувши проект рiшення ЛЪ 2& щr5.2QЛ

надання ix безоплатно ч власнiсть
(реесmрацiйнuй номер i dartly звернення /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беручп до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду (*iёлtо*нr*rt},

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciI fiмитро I'EPMAH



Розглянувши проект рiшення Ns 32_9- mr5:20Л

Про затвеDдження проектiВ землеустроЮ щодо вiдведеНня земельниХ дiлянок та

БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичfiе скликанпя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питаЕь регулювання земельнпх виноспн, будiвrrицтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд .1.1,oR,2oz,l poKy.}l! 

-/-

надання ix безоплатно у власнiсть
фессmрацiйнuй номер i Dаmу звернення /проекmу рiutення MicbKoi pйtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'сidйлаrrzz)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро I'EPMAII



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань реrулюванпя земельних вhноспп, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд -lц,оя.zоzt року}lё 2ý/q

Розглянyвши проект рiшення Ns З2G !ц1528Л

про затвердження проектiв землеyстрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання ix безоплатно ч власнiсть

феесrпрацiйнuй Ho*tep i dаmу зверненtл /проекmу рiutення MicbKoi paёtl/)

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згод}, /еjйаg{,rrr#)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT f{митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне склпкання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдпосин, будiвництва та apxiTeкTypп

рIшЕIIня
ви l].o,q,2o2l poKy.I!b зý/р.---.--7-

Розгляпувши проект рiшення ЛЪ ЗЗO-tццr5:20Л

Про затвеDдження технiчноi док}rментацii iз земле}rстрою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) та надання
безоплатно земельних дiлянок ч власнiсть Строцяку Богданч

(ресспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuлення MicbKoi'padtt/)

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд)zвати мiськiй радi дати згоду a'еjйсаеlrrr+*-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

I'олова KoMicii /{митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичве скпикапня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювапня земельнпх вiдносин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшЕння

Розглянчвшп проект рiшення JФ 33?:_цп15-202l

Про 
"iдrову у ро.робле""i про"*rу зеrп"усrроrо щодо 

"iд"едеrr" 
,eM"n"rr*

дiлянок
@еесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу piuleHtя MicbKoi padtl/)

беручи до ryваги

комlсlя

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

Го.пова KoMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне сIýликаппя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питапь реryлювання земельних вiдноспп, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiл l/.D8 2o2l року ЛlЪ 25 /"".------/-

Розглянчвши проект рiшення ЛЪ 147-_дцr52QЛ

Про затвердження проектiв землеyстрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання ix безоплатно ч власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dаlпу зверненtя /проекпу рiutення MicbKol pйtl/)

беручи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч l'зjйсасаzц,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii fiмитро ГЕI'МАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скпиканпя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання зем€льних вiдноспп, будiвництва та архiтектури

рIш Ення
У/ серик>. 2o2l рокч Nr 25l\-------.-]-|

Розглянувши проект рiшення до N9 34Ф ццф:20Л

Про надання дозволч на виготовлення технiчноi документацii з нормативноi
грошовоi оцiнки земель с.Ясениця - Сiльна Дрогобицького району ЛьвiвськоТ

феесmрацiйнuй номер i dшпу звернення /проекmу рiшення MicbKoi' pйtl,/)

берyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /аМИzl
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicij flмитро ГЕРМАtI



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiц f.1.o8.zo2,| рокулЬ 1Щ

Розгляпyвшп проект рiшення }lb 3З9lшф:20Л

про затвердження проекту землеустDою щодо вiдведення земельноi дiлянки на
вул.Трускавецькiй.125 у м.Бориславi. про надання Пасiчнику Петру земельну дiлянку
в оренду та про надаrrня дозволч Бооиславськiй мiськiй радi на пDоведення експертноi
грошовоi оцiнки земельноi дiлянки

(рееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшенш MicbKo| padtl/)

берччи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду rc jdлсаgJrrrr#)-

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

гоlrова коплiсiJ ,Г(митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вИцосин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiц f 1.o8.2c2| року ЛЪ 25Ь" ---7-

Розглянувши проект рiшення Ns ЗЗ& ш(5-2021

Про rаr"ердж"rня ,poeKTiu землеусrрою шодо 
"iдведе"r" 

земеп"r"х дiп"rruп ,u
надання ix безоплатно ч власнiсть

фееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшемя MicbKoi padtl/)

беручи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}rвати мiськiй радi дати згод), Iдiiлrссzиrz)
прийняти рiшенлц за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичпе склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань реryлюванпя земельних вiдноспн, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
року ЛЪ zSlF,----т----

Розглянчвши проект рiшення ),lb 3З4 - шц5-2Q2l

Про дозвiл на виготовлення проектiв землеустрою шодо вiдведення земельних

фессmрацiйнuй номер i Dаmу звернення /проеtопу рiшення MicbKot padtt/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}iвати мiськiй радi дати згоду /сldяgасиrии)
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

гсrлова koMicii .Щми,гро I-F.РМЛlI



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичше склпкання

ПОСТIЙIIА КОМIСlЯ
з питань реryлювання земельнпх вiдпосин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд /l, о8, 2С2,( рокуЛЪ esf4

Розглянyвши проект рiшення Ns ЗЗЗ-,mr5-2021

про вiдмову у розробленнi проекту землеустрою цодо вiдведення земельних
дiлянок

(рееапрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiшення l,ticbKoi padtl/)

беDччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (сj&rrrаrrтz)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

f'o.:roBa KoMicii .Щмитрсr I'E]PN4AH



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне сrсликапня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних виноспн, будiвпицтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд /f, О3 Ил рокчмZ5id

I

Розглянyвши проект рiшення Nq 3З5 цщ52QЛ

Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
наданrrя безоплатно земельних дiлянок у власнiсть

(реесmрацiйнuй Holttep i dаmу звернення /проекmу рitлення MicbKoi' padlt/)

берччи до чваги

комiсiя

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

голова koMicii flмитро t'Ь,PMAH



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоiовлдстt

8 демократичпе сrслпкапня

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з пптапь реryлювацпя земельних вiдпосин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 1l-C8.,2o2,1 рокуЛЬ 4Д

Розглянувши проект рiшеlrня Лi: ]Зý- rTr5-2021

берччи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду rgjarrasиrrсJa}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

фессmрацiй.tuй номер i dаmу звернення /проекmу рiurcння ллiськоt pйtl/)

Голова KoMiciI !митрti ГI]РМАli

Про дозвiп tta uигоrоuлепrя ,"*rriчпоi доку*ен.гацii iз зем.lrсустрокr щ.,до



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДЛ
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликапня

постIЙнА комIсlя
з пцтань реryлюванпя земельних випосип, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
вlд ).l ,08.2o2t року лlь ,Е/А!

Розглянчвши проект рiшення Nэ 34]:*!п15-2021

про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки в
с.винники Дрогобицького районч Львiвськоi областi та надання ii Вальку Василю
в опенлч

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiu,rcння лticbKoi padtl/)

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'сiёдсоаgrgJ.)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

l'олова KoMiciT Щми,гро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питапь регулювапня земельнпх вИпосин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiц ./l, о6, ?O2l року ЛlЪ 

"rА

Розглянувши проект рiшення J\Ъ Зz[0-_mr5-2021

про поновлення договорiв оренди землi
феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi' раlu/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду a'аrd.лсасJrаrдl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДЛ
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликаппя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питапь реryлювання земельнпх вiдноспн, будiвнпцтва та архiтектури

рIшЕння
P;ta ll.Оt_2а24 рокуЛtu ХЬ" 

-г--

Розглянчвши ttpoeKT рiшення Jф З42- rnr5-2021

про затверлження пооекту землеустрою rцодо uiдведення зе*ельноi лiля*,п" n
с.виrtники Дрогобицького району JIbBiBcbkoi областi та налання iJ в оренлу

(рессmрацiйнuй номер i dаtпу зверлtеlпtя /прrлоспу piul,elпtst Micbltoi' pctdu/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l.c jйсасиrr*rd--
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГВРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстt

8 демократпчпе склцкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельнпх вiдноспн, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
ВИ 4{.0е"аrЛ рокуМ rýfээ-

Розглянувши проскт рiшенllя Ns 33 l - nrr5-2021

надання iх безоплатно v власнiсть
фееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi'padtt/)

беручи до чваги

комlсlя

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

Голова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКЛ РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлдстI

8 демократичне сrGгIпкашшя

постIЙнА комIсtя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвпицтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд ll o&,zюzl рокуЛ& 

"Р

Розглянчвши проект рiшення ЛЬ З2З: дц1520Л

про вiдмову _ч розробленнi проекту землеустрою щодо вiдведення земельних

феесmрацiйнuй номер i 0аmу звернення /проекmу рiu,rcння MicbKot pйtl/)

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд)zвати мiськiй радi дати згоду a'еiйrоеи;ид)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

l'олова KoMiciT Щмитро ГЕРМАIl



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОIОБЛАСТI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з пцтань регулювання земельццх вiдносин, будiвпицтва та архiтекryрп

рIш Ення
Вiл )l о8 zo.1 poKyJ\b 2э/у

Розглянувши ltpoeKT рiшеIrня Nl З25- rnr5-202 !

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /сjйrа*ауrtи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiulення MicbKoi-padtt/)

голова koMicii !ми,гро ГLРМАlI



БОРИСЛДВСЬКА МIСЬКЛ РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне склпкаtlня

ПОСТIЙНА KOMICШ
з пцтань реryлювання земельнпх вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 44.о8.2,э2 1 року ЛlЬ 4-

Розглянчвши проект рiшення до Ns З24- m$2QЛ

Про вiдмiну п.п.1.4 пункту l рiшення Бориславськоi MicbKoi ради вiд 22 червня
2021 року Ng446 та про надання дозволу на виготовлення проектiв землеустрQщ
щодо вiдведення земельних дiлянок на вул.С.Бандери у м.Бориславi Львiвськоi
областi

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiuлення MicbKoi раdll/)

берyчи до yваги

комiсiя

ВиРlШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду a'сiСrсаздиrдL
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT .Щмитро ГtjРМАtl


