
БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
Вiд |5.00 1(,J / року х, JX//

Розглянчвши проекти рiшень Nч__!22;_дц5 -]Q2 1

Про затвердження та вiдмовч у затвердженнi проект.ч землеусmою шодо вiдведення
земельноi дiлянки та пеоедачу ii безоплатно у власнiсть Блажкiву Пецlу для ведення
особистого селянського господаDства у с.Попелi Дрогобицького району Львiвськоi
об-rастi

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtв /проекпу рiшення MicbKo;| padu/)

беручи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекоменд.увати мiськiй радi дати згодч /ci*orrrrrrtи)
rлр,ийнятп пiше5у "уо .lа,пбел 2 hеzэ< lct Цоеz-У rПа-

Ц 0"oZCtt" Сrпь lJ /
w

1,7ya?

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI
8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

рIш Ення
Вiд /€ ш &0а/ ро*у l* "2fA

Розглянувши проект рiшення Ns ]20- ц]15:20Л

беDучи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом. 7
йqю пцбо-пl, 1,1-/.юеLт 1-r|сz<rztкл|
п% ЧrY у

cO.cze,zz-PQb.rю

r #",€wzce,azp

феесmрацiiнuй номер i dапу звернення /проеwпу рiuленttя MicbKol' pйtl/)

голова koMicii ,.Щмитро ГЕРМАН"d



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань регулювапня земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд /а ag 4Q11 рокуlГд Щl

Розглянyвши проект рiшення Ng 35 l -_mr5-2021

Про вiдмову ч розробленнi проектч землеустрою щодо вiдведення земельних
пiлянок

(рееспрацiйнu номер i dапу звернення /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беоучи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч aag#rrrf,rrrrr,6)

Голова KoMici'i .Щмитро ГЕРМАН

прийняти рiшення за запропонованим проекгом.
C.lL|' L,,L( иJ/ /,{ lэ r.,/'"'J""":"')ДЙ";"- аzz2_''/,цбZ, C,z<

1r'соr-еzЙ-р Йо и49;-2"J рjа" у /zд_

'rL".rr-Г"оrr-! фО"еrrry/ _/nu, -/ Y- -/ с/о

--Z----<- ,
z/a=-s-/



БОРИСЛДВСЬКД MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельнпх виносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд ./€ о9 4 о"!/ ро*у х" 1.1//

Розгляпчвши проект рiшення ХЪ ]lб; щф:20Л

дlлянок
Фr*.рrцiйнuй номер i dаmу зверненlя /проекmу рiutення MicbKoi padu/)

бепччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'сi}лtосg,,t{.)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koпliciJ .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА_

дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вhносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
r'€ о9. ао4/ ро*уХе J4/5-

Розглянчвши проект рiшення Ns ]lE : ш!5l8л

земельЕих дiлянок

- 
Ф*r.р"цlйruй "оrrр 

i dо,'у u,р"енш /проекmу рiшенш MicbKoi pЙtl/)

бепччп ло yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдчвати мiськiй радi дати згодч &флос*r**}
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБллстI
8 демократичпе скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
вiд /€. og.ia\/ ро*ум LlИ

Розглянувши проект рiшення ЛЪ 357- ццr52Qл

бепччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /+jйracи*rrrr)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

Фr*^р"цй"й ,""rр l d"^у звернення /проекmу рiшенш MicbKoi pйtl/)

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАНZ>2



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЛДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI
Е демократичне склпканпя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвншчтва та архiтектури

/€ о92о4/
РIIIIЕННЯ

рокуJФ З!Д

Розглянувши проект рiшення Ns ]бц, !цф:20л

Про затвеDдження вiддiл]r' освiти Бориславськоi Micbкoi ради технiчних документаIIiй

iз землечстрою шодо встановлення меж земельних дiлянок в HaTyDi (на мiсцевостi) та

поо передачу ixy постiйне кооистування ,_ 
Фееспlрацiйпuй "фо',у 

зверненtв /проекtпу рiшенш MicbKoi pЙtl/)

бепччп до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду rаjёлrасяrяJ,,)

прийrrяти рiшення за запропонованим проектом,

Го.,lова KoMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА МIСЬКЛ РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
Е демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICш
з пптань реryлювання земельних виносин, будiвпицтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд /€. О9 J О// potry Л! Ца

Розглянувши проект рiшення Ns 35З:_ д1520Л

про затвеDдженrrя проектiв землечстDою цодо вiдведення земельних дiлянок та

надання ix безоплатно у власнiсть
(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проеюпу piuteHtя MicbKoi padtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /cjфroc*иtrr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

l'o",roBa Koпticit !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
Е демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вhносин, будiвпицтва та архiтектури

рIшЕння
/r. о9 lоs/ ро*уМ ЦЬ

Розглянувши проект рiшення до Ns 35_2- !цф:28Л

про надання в оDенду зомельноi дiлянки
(реесmрацiйнuй номер i dattty звернення /проекtпу рiutенttя MicbKoi padtl/)

берyчи до чвагrr

комiсiя

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

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН
'Z-ъ2



Розглянчвшп проект рiшення Ns 354- шф2021

пDо затвеDдження гDомашrнам MicTa проектiв землечстрою шодо вiдведення

БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократпчне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
вiд /aog,lOJ-/ рокуtft 

'}1/О

земельних дiлянок та надання ix безоплатно у власнiсть

феесmрацi нuй номер i dаmу зверненш /проекпу рituенtlя MicbKoi padtl/)

беDyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /сjАюсrrr*и)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii [митро ГЕРМАНd



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
3 питань реryлювання земельних виносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
-/€ о9 so/./ року Ns!}///

Розглянчвшп проект рiшення ЛЪ 3l! ццф:2QЛ

Про затвердження технiчних докчментаЦiй iз землеуСтрою шодО встановленнЯ

безоплатно у власнiсть
(рееспрацiйнuй номер i dопу зверненм /проекtttу рiшення MicbKoi padtl/)

беDyчи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (сidш#)
приЙняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вiд /l оq/а2/
рIшЕння

poKy}lb !!/l

Розгляпувши проект рiшення Ns 36LццI52QЛ

ПDо затвеDдження технiчних документацiй iз землеусmою цtодо встановлення меж
земельноi дiлянки в HaT}pi (на мiсцевостi) та про передачу ik безоплатно у власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненм /проекпу рiuленttя MicbKot padtl,/)

беDччrr до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /riffi
прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе склпканпя

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд po,ryJfc а+/Ь

Розглянувши проект рiшення Ns 362-*mr5-202l

Про затвеDдження технiчноi документацiй iз землеусmою шодо встановлення меж
земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) та про передачу ii безоплатно у власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу piuleHw MicbKo:| padtl/)

беDччи до увагп

комlсlя

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

Голова KoMiciT ,Щмитро ГЕРМАН



щ
БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицькогорлЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтек,гури

вц /5 0 9 zozt оо* мпйIШЕННЯ

-т/

Розглянчвши проею рiшення Nq348 заяви HaMeHaHiKa ореста. Бараняка Михайла,
Британа Василя. Кугiвчака Степана. Олiйника Романа

(ресспрацiйнuй номер i dаmу зверrtення /проекmу рiшення ,vicbKoi padlt/)

беручи до yваги проекг рiшення Nq346

комiсiя

ВИРIШИЛАi
Рекомендчвати мiськiй радi прийняти Diшення за запропоновани пDоектом

голова koMicii Герман !.В.



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлдстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIш Е ння
вiд /ý Og "tot/ ро*у м 2l//{

Розглянyвши проект рiшення Ns 35_9-, Цщ5:20л

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /еi},rrэе#ясJ,)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

@ffiоцiа""а *р По^у звернення /проекmу piuleHtB MicbKoi pйtl/)

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН

бепччи до чваги



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скпикання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптанЬ регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекгури

рIшЕння
ви /ý. оq юsr рокуilс Д///€

Розrлянyвши проект рiшення N9_ЭбЗ:_!щ520Л

пDо затвеDдження технiчноi докчментацiй iз землеус,гDою цодо встановлення меж

Гмельноi дiлянки в HaTyoi (на мiсцевостi') та про передачч ii безоплатно у власнiсть

фееспрацiйнuй номер i dаmу зверненrя /проекmу рiшення MicbKoi' padtl/)

беручи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /cjй@cJ,rr,JJ')
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii й !митро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питанЬ реryлювання земельних вiдносин, будiвпицтва та архiтекryри

вiд у,a- СО jCt/
року .J\Ъ

рIш Ення
,2;//r

Розглянчвши проект рiшення Ns ]]_9-_щI5r_QЛ

беDучи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч @лсезzrа{l
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(реесmрацiiнuй номер i dапу звернення /проекпу рiuлення MicbKoi' paDtl/)

голова koMicii .I|,митро ГВРМАНd



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
ooK,l M.21/,/J.-------|-

Розглянчвши проект рiшення Nq ] 17д:_дФ2QЛ

надання безоплатно земельну дiлянку у власнiсть
феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беручи до yваги

комiсiя

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

Голова KoMiciT d Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

ыд /ý. 09
рIшЕння

рокуль ЦZlg

Розглянчвши проект рiшення Jф 3б4- ццф_20Л

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

(рееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiшешя MicbKoi' padtl/)

беDччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду (сid*аrrrтrrг
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН


