
Бо.|19{1в9ькА MIcbKA рАдАдрогоБицького рАйону jriЪiЪськоi овлдстl
8 демократичне скликання

з питань регулювання 
ПОСТIЙНА K.MICШ

земельних вiдносин, булiвництва та архiтектури

l]iд рIшЕння
/

Рчд"ш" пооектрiшення доЛq l9l
1ресспрацiйнuй номер i dаmу звернrr* /пjiЙу рiurенш,vibKoi padu/)

берч.rrr до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

rt а и-zд tz.zy',lx .z_z-a- czll
n, Дt П-"3 'bze l,z4a/чL</.44_a/-.zr)

голова koMicii

проект рiшення до J\!

Герман Д.В.

щ



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАст|

8 демократичне скликапня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та apxileKTrpll

рIшЕння
Вiц 24.ю.2аz4 рокулu 3o/z, 

----r--

Розгляпчвши проект рiшення Ns 390- mr5-202l

Про надання дозволу на DозDоблення проект.ч землеустрою utодо вiдведенttц
земельноi дiлянки у с.Попелi Дрогобицького району Львiвськоi областi

(реесmрацiйнuй номер i dаtпу звернення /проекпу рiшення l,,ticbKoi padtl/)

берччп до чваги

коNllсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдувати мiськiй радi дати згоду /еi}лсосалrrr)
прийняти рiшенIIя за запропонованим проектом.

['о.цова KoMicii !митро ГЕРМАI,1/z



БОРИСЛАВСЬКА MtCbKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтек,п,рri

рIшЕння
Вiд &|.lo. 2о2.| року Л! 

'ф

Розrляпyвши проект рiшення Ns_Э9]:_д$20Л

Про дозвiл на виготовлення проектч землеустрою щодо змiни цiльового
ппизначення земельноl дlлянки

(реесtпрацiйнuй номер i dапу зверttемtя /проекmу рiшення MicbKoi pйtl/)

беDччи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi дати згоду /зjdдссдrид)
прийняти рiшенtul за запропонованим проектом.

I'олова KoMicii .Щмитро ГЕРМА1,1



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львlвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питанЬ реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
ВИ 2Ч.lО2Оа,( рокуЛЭ Ъф

Розглянчвши проект рiшення Jф 392- щ15-202l

пDоекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки та пеDедачу ii безоrшатнQ
v власнiсть

(рееспрацiйнuй Номер i dаmу зверненш /прлекпу рiшення MicbKoi.padtl/)

беDччп до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдувати мiськiй радi дати ЗГод}, a.аiйrаглrrrrlf
прийняти рiшенЕrl за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГЕРМАН

Прq затвердження протоколу чзгоджувальноТ KoMicii з розгляду спорiв щодо
сумiжного землекооистування вiд 22 вересня 2021 року Jф7. поЬ затГердження



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектl,ри

Розглянчвши проект рiшення Ns 393- mr5-202l

Про затвердженrrя технiчноi документацii iз землеУсmою цодО встановr.rrпЯ

дозволу Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в особi Бориславськоi MicbkoT
ради на пDоведення експертноi грошовоi оцiнки земельнот дiлянкrt на

iицькiй.7 у м.Бориславi ЛьвiвськоТ областi
(рессmрацiйнuй Наvер i dаmу звеРнення /проекmу рiuлення Micbloi'pada/)

беручи до чваги

PI шЕння
вh af la.zozl poкyJ{b рь" --l-

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй оадi дати згодч 6#йсоеJ,rr*ra}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комlсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектчри

рIшЕння
Вiд 27.1O. 2O2f рокуNа Эф

Розглянувши проект рiшення liф 394- mr5-202l

беручи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згодч rаjйюсgи.#}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

про дозвiл Бориславськiй мiськiй територiа,rьнiй громадi в особi Борис:rадсыцli
Mlcbкol ради на виготовлення технlчно1 документацi'i iз землеустDоЮ шодо [l()._-]_t,

земельнот дiлянки у с.урiж Дрогобицького району Львiвськоi областi
феесtпрацiйнuй номер i dапу жерненrп /проекmу рiutешя MicbKoi padtl/)

I-олова KoMicii flмитро ГЕРМАI{



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСLЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та apxiTeKTl,prl

вiд д{, lo, 2oeJ

Розглянчвши проект рiшення J,,i'q 395_ mr5_2021

беDt,чlr до },ваI,и

кtlмiсiя

ВиРIШИЛА:

рr}цЕння
рокуЛЬ Э9Ё

Рекомендувати мiськiй радi дати згодч l.сtjdлrосяlяrr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(реесmрацi нuй номер i dапу звернення /проекmу рiщr"*,l""-".Фrdr/)

голова koMicii !митро ГЕРМАFI



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДЛ
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликанпя

постIЙнА комlсIя
з пптань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiт.екr.ури

рIшЕння
Влд 27./О.2о2.| poцyJ{i 4"

Розгляпчвши проект рiшення Ng З96- mr5-2021

Про затвgрдженrп пооекту землеустрою шодо вiдведенrrя земельно.i дiлянки та
надання iT в ооенду

фееспрацiйнuй номер i dаmу звернеюя /проекmу pi*rnu,i*-t рйj-
беDучIr до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrцчрати мiськiй радi дати згодч a.сjdдаддtидd
прийняти рiшенЕя за запропонованим проекгом. tlф,zz<.с сn,, <а_ /оуо*>

Го;tова KoMiciТ rа
{митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд 2?.lo,2o2f poкyJt 

"ф

Розгляпчвшп проект рiшення ЛЬ З98- шt5-202l

(реесtпрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiшемя MicbKoi' padtl/)

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй оадi дати згоду 1.ам
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii rz !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлдстt

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питанЬ регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

Вiд е". lD, 2О2| ро*у хп3.РОЁ 
Е Н Н Я

Розглянувши проект рiшення Ns 397- щ15-2021

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtп /проекmу piulenп MicbKoi. раdф

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

['олова KoMicii !митро ГЕРМАt{

берччи до уваги



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтект},ри

рIшЕння
вiд &ё, ю. erl;tJt рокуМ 3о

Розглянyвшп проект рiшення Лb 399- цц1520Л

Про поновлення пчблiчному акцiонеDному товариству "Укрнафта" договору
ооенди землi

феесmрацiйнuй номер i dоmу зверненrя /проекmу рiuлення MicbKol- padtl/)

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду rоjй*а*иlrеJ.)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Го,rова KoMicii [митро ГЕРМАIl



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоr оБлАстI

8 демократичне склпкання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтектури

вiд 2?. to.2o2f po*yJ{! :;ЁЕННЯ

Розглянувши проект рiшення Ns 4О0- mr5-202l

берyчп до чваги

комlсtя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

I-олова KoMicii !митро ГЕРМАtIи



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
3 питань реryлювання земельних вiдносин, будiвниuтва та архiтекryри

рIш Ення
Вiд aV./O,gOzf рокухs 3фЭ

Розглянувши проект рiшення J\b 40l - mr5-202l

феесmрацiйнuй номер i dаmу жepHeHta /прекпу рiшення MicbKoi padtl/)

берччи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /аidmааатrя}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

I-олова KoMiciT flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСLЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

вiд 2?.lo 2о2,| р"*уJft;;ДЕННЯ

Розглянyвши проект рiшенrrя Ns 4Q2a дф:202l

про дозвiл на виготовлентtя пDоектiв землеустDою щодо вiдведення земеrrо.r"*
дц!!щ

(реесtпрцiйнuй номер i dаmу зверненtв /проекmу рiuлення MicbKot' padll,/)

берччп до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrцувати мiськiй радi дати згодч {+i}лсеglиrд)-

прийняти рiшенЕя за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро I'EPMAl I



БОРИСЛДВСЬКА MICЬKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
3 питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтект],ри

рIшЕння
Влд 2?. /О, 2О2| року Nэ 3фб

Розглянyвши проект рiшення Ns 4Q3 : !015:28Л

Про затвердження звiту пDо експертну грошову оцiнку. включення до пере.чiк},
земельних дiлянок. якi виставляються на земельнi торги окремими лотамлt.
встановлення cTaoToBoi цiни земельноi дiлянки на вул.трускавецька у м.Борttславi
львiвськоI областi та продаж земельноi дiлянки у власнiсть на конкуреt rних
засадах (на земельних тоогах у формi електоонного аукцiонч)

(рееспрацi нuй номер i dапу звернення /проа<mу рiшенш MicbKoi padtl/)

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду l.сiЭ,rосдrrrА-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГЕРI\4ДН



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКД РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

Вiд aY.l0.2O2l
рIшЕння

рокуЛЬ ф

Розr,лянyвши проект рiшення J\Ъ 404 : щ15-2021

оеDччи до Yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомеrrдчвати мiськiй радi дати згоду rсjслсезJ,rяс-
прийrrяти рiшенrrя за запропонованим проектом.

(реесmрацiйнuit номер i Dаmу звернення /проекпу piuliHtя MicbKoi раdtл/)

I tr"rtltra KoMir;ii .Щмитро ГL]РМАI I

Про затвеодщення звiту про експертну грошов}' оцiнку. включення до перелiкУ
,a""n"n"* oin"no*. 

"*i ur"ru"n"ar"a" nu ,""ar"ri ,ооa, о*оa"* noru"".
_у



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
догоБицького рлйону львIвськоi оБ.,IАстI

8 демократпчпе скJrпкаЕшя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з пштlпь р€гулювашшя земеJrьппх вiдIrоспш, будiвпплтва та архiтекгурп

рIшЕння
влд аl /о. e.ozl року м 3oy'l

Розгляпчвшп прект рiшення Хп_З €4_М aO2L

Поо позDоблепця детальпого плдпч теоптопi[ шrя позмiщеппя автомшf,кп па
вул. Дрогобпцькif, в м.Борпс,lIавi Дрогобпцького раf,опч Львiвсько[ об.пастi

феесmрцiiлtuй наvер i Мп|у херне#u /проеtопу piltleHtB MicbKo;i райt/)

беоччп до чвдгп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдумти мiськiй оадi дати зrод.ч a.aЁ,lrocrrrrиl)
прийняти рiшення за запропонованим про€кгом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
3 питапь реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та apxiTeKTypll

рIIдЕння
ви aY. |О. arel рокуМ,Ц/lЕ

Розглянувши проект рiшення Ns 405 - mr5-2021

комiсiя

ВиРIШИЛА:

(реесmрацi нuй номер i йпу звернuм /npo"*.y pi*rru,icbKoi раdф

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАI]

0еDl чи д0 чваги



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне склшкання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювавня земельних вiдносип, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
В|д 27,/o.2o2f rюKv М ЧР

Розглянчвши проект рiшення J\Ъ 4Qб : дцсL-2021

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT !митро ГЕРМАН

беручи до чваги



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

рIш Ення
вiд а8. /о.JнJ рокулlь эе@

Розглянчвши проект рiшення Ns 40?_:_д1528Л

ппо включення до пепелiкч земельних дiлянок. якi виставляються на земельнi
торги окремими лотами. встановлення стаDтовоi цiни земельноi дiлянки на
вул.С.Ковалiва.4 в м. Бориславi Львiвськоi областi та продах земельноi дi"цянки ),

власнiсть на конкуэентtlих засадах (на земельних тоDгах у формi електронного
аyкцiонч)
@еесmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекmу рiшення MicbKot padtt/)

беDyчlt до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч l'аi}лсосgясIl_
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Г'олова KoMicii .ttмитро ГЬ]РМАI{



БОРИСЛДВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та apxiTeKTvpH

Вш dY. tO, ДО2l рокуЛl! # 
ЕННЯ

"-г

Розгляпyвшп проект рiшення Ns_4Qý:_дф2QЛ

Поо затвеDдженrrя проектiв землеусцlою шодо вiдведення земельних дiлянок r,a

надання земельних дiлянок безоплатно у власнiсть
фееспрацiйнuй номер i dаtпу звернемlя /прекtпу рiшенш MicbKoi padtl/)

беDччи до чвагrr

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /сФл+есиrrrrl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

l'олова KoMiciT d Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та apxiTeKTyplr

рIшЕння
ВИ {f.lo,4о&/ рокуJФ 4z

Розглянчвши проект рiшення J{b 41Ф цц15-2020

Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустDою щодо вiдведення
земельних дiлянок

(рееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу piuleHtя.tlicbKot padtl/)

беDччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /аrdл,rаватаq)-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вhносин, булiвничтва та архiтекц,ри

рIшЕння
вiд аV lO. ape| року xg 3ОА3

Розглянyвши проект рiшення М 4_1!:_щ520Л

про вихiд з членiв особистого селянського господарства
(рессmрацiйнuй номер i dаmу зверненм /проекtttу рiшення MicbKoi padtl/)

беоyчи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч 6iёиэзglаr}--
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii !митро ГЕРМДIlF



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

ви ,у. lLGец
рIшЕння

poKyXn ý!Ц

Розглянчвши проект рiшення Ns 41Д цщ51021

Про затвеDдження пDоектiв землечстроЮ шодо вiдведеНня земельниХ дiлянок та

передачу ik безоплатно ч власнiсть

- 

феспрацiйнuй номер i dапу жерненtл /проекtпу рiuлення MicbKoi padt,/)

беDччп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /ed,r+ac+rяer+)

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

(zrzerz,llt ,йиr,'d
Дм{+тр€{€РI4АЦ

а
.-h_сr.l Олова Koмlcll



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комlсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

ви ,-v!Q.eoa
рIцlЕння

покч ilb 3о/еý-

Розглянyвши проект рiшення М 413- ццr52QЛ

Про поновлення TeoMiHy дii договорiв оренди землi на вул..Дрогобицькiй.7 "д"
ч м,Бориславi Львiвськоi областi .,

фееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекrtry рiшення MicbKoi padtl/)

беDyчп до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомеrцчвати мiськiй радi дати згодч /сjэrrааrrrrм}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii r'ёс fiмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львlвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСlЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

ви Jr. р лй4 року }Ф ЁД'" " '

Розглянчвшп проект рiшення Ns 414а_д1520Л

Про дозвiл Бориславськй мiськiй територiальнiй громадi в особi Бориславськоi
MicbKoi Dади на проведення експертноi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки на

вул.Дэогобицькiй.7 у м.Бориславi Львiвськоi областi
(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернемв /проекmу рiutенtlя MicbKot padtl/)

бепччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'сjdиэаrяи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАНы



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вiд е{, ю, 2r2l po*yJ\! ;ф;"""

Розглянчвшп проект рiшення Jlb 4l5:_дц52Q2l

ПDо включення до пеоелiry вiльних земельних дiлянок для пiдготовки Лоry з пDодажу

права ооенди земельноi дiлянки на земельних торгак у формi аукцiон}r та про дозвi.r

Бориславськiй мiськiй територiатьнiй громадi в особi Бориславськоi MicbKoi ради на

розробленrrя пDоект.ч землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки у с.Попелi
Лпогобипького Dайонч Львiвськоi областi

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненttя /проеюпу рiшення MicbKoi padtl/)

беDyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду (ejйtacи#J,}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT flмитро ГЕРМАII



БОРИСЛАВСЬКА МIСЬКЛ РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вhносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
року }l! 

'ф

Розглянчвшп проект рiшсння М 4lG ш15:20Л

ПDо включення до перслiку вiльних земельних дiлянок для пiдготовки Лоту з продажу
права оренди земельноi дiлянки на земельних тоогах у формi аукцiону та про дозвiл
Бориславськiй мiськiй територiмьнiй громадi в особi Бориславськоi MicbKoi ради на
розроблонrrя проекту землеустрою цодо вiдведення земельноi дiлянки зi змiною
цiльового поизначення у с.Винники Дрогобицького району Львiвськоi об;tастi

(реесmрацiйнuй номер i dапу зверненtп /проекmу рiutення MicbKoi pйll/)

беDyчп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /СС.ryэз+яс*J-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАtI



БорислАвськА l\lIcbKA рАдА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питанЬ реryлювання земельних вИносин, булiвництва та архiтекryри

рlшЕння
ви ar. /О аd| noKv М Sa/ag

Розглянчвши проект рiшення J"l's 4l7- !!Ф:28Д

беDччи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рскомендувати мiськiй радi дати згоду /сidяrrпrrтлr}
приЙняти рiшення за запропонованим проекIом.

Голова KoMiciT .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних виносин, будiвництва та архiтектури

ви !Y lo ao2l po*ylЁ ЙР'"""

Розглянyвши проект рiшення Ns 4Д-_!ц$rOЛ

вiдведення земельних дiлянок дtя ведення особистого селянського господарства

феесmрацi нu номер i dаmу зверненrл /проекпу рiшення MicbKoi'padtl/)

берччп до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй Dадi дати згодч /еi*rиrrrид)-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

l'олова KoMicii !митро ГЕРМДI l



БОРИСЛАВСЬКЛ MICЬKA РАДЛ
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постlЙнА комIсIя
з пптань регулювання земельних вiдносин, будiвпицтва та архiтектчри

рIшЕння
Вlд 24. t0,2O2J рокуМ 3ф,.|

Розглянчвши проект рiшення ]ф 419а!цФ2QЛ

ппо поновлення логовооiв опенли землi
феесmрацiйнuй номер i Dаmу зверненtя /проекtпу piuleHtя MicbKoi- padll/)

беоччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /аidлоаиrаи,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

('.пеrzеч tocrrz;b
ДЁirтео+ЕР}Дat{,fua7_ Голоаа KoMiciT



БОРИСЛАВСЬКА MtCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстl

8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
з питанЬ реryлювання земельнпх вИносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
noKv.}lb зо/зZ-----.7--

Розглянyвшш проект рiшення Nр_420-_дФ2OЛ

Про поновлення договооiв оренди землi
(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекtпу рiшенм MicbKoi padtl/)

беDyчп до увагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrд},,вати мiськiй радi дати згодч /riйюсrrrrr*F
прийняти рiшення за запропонованим проектом. rп /t.zzi c1-o "n, ka fу_о о.,r

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликапня

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектr-ри

рIш Ення
ро*ум 3О/33

Розглянувши проект рiшення до Ns 422- mt5-2021

беручи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:

лрийняти рiшення за запропонованим проектом.

@еесmрацiйнuй номер i dапу жерненlя /проекmу рiщення MicbKot padtl/)

Го"цова KoMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань реryлювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекryрш

Вiд ДУ ./О, !.a?J
рIш Ення

року r*t Эфr

Розглянчвшп проект рiшення до Ns_л_L_шI5282-L

про затвердження Бориславськiй мiськiй терrгорiальнiй громадi в особi
Бооиславськоi MicbkoT Dади проекгу землеусmою щодо вiдведення земсльноi дiлянки
в с.ясениця - Сiльна Дрогобицького район}, Львiвськоi областi

Qеесmрацiйнuй номер i dаtпу зверненм /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

берччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /riйюаr*ясll)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсtя
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
вiд а|, /o,2a2.1 eoKvЕ Э/ЗУ

Розглянчвши проект рiшення до Ns 42З:*цц1520Л

Про погодження звiт.ч про експертну гоошову оцiнку земельноi дiлянки на
вул.С.Петлюри.l9 "б" у м.Бориславi Львiвськоi областi. затвердження ii BaoTocTi та
продаж земельноi дiлянки Ковалику Ромдrу

(реесmрцiйнuй номер i dаmу зверненм /проекmу рiuленttя MicbKot padu/)

берччп до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду &jйюсr+и*l
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Го:rrrва KoMicii .Д,митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
вц 3},lo. erlл po,ryJ*! 5о/зб, 

--т--

Розгляпчвшп проект рiшення до Ns_д2д-цr5:20л

Про погодження звiт.ч поо експеDтну грошову оцiнку земельноi дiлянки на
вул.Шевченка-84 у с.Мокряни Дрогобицького районч Львiвськоi областi.
затвердження ii BaoTocTi та продаж земельноi дiлянки Корчинськiй Галинi

fuееспрацiйнuй номер i dаmу жерненttя /проекпу рiшенlм MicbKoi padll/)

бепччrr до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згод}, &jйgcrcrrtrd
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАII



Бо_lц9лАвgькА MIcbKA рАдАдрогоБицького рАйону iiЪlЪськоi оьлдстl
8 демократичне скликання

з питань регулювання 
ПОСТIйНА КОМIСIЯ

3емельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

Ч:.""lrчр-, проекг рiшення Лg 425
1рессmрацiйнuй номер i dаmу зверненм /проекmу рiщення MicbKoi' рас)й)

_ШШз_о_lвагlt проект рiшення Лq 425

змlну lt цlльового IIризначенняD

комlсlя

.

ВиРIШИЛА:

l-олова KoMicii
Герман !.В.

ДV-. lo. 202l Dо*чJ\ъ?фlЁ, " ""



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПО_СТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

рIшЕння

'ъiЬ Ь-о,р l'hг: .uЕrw JIJE, '-62о,

рааФ
а-ю{:а_

бuizruo2' к_ооч i 4 )' 1 n,/-| о llb
Ц8"Д ;;;is, (*,6J; tq qo_

комlсlя

ВиРIШИЛА:
1J л,,ol,,DLJбау7.)

::#:r :3"-:' ;;,ЁаWТ*,Yа;е;
'/в* 

r,,2 {.^и'у .{ 
*d1a 3з Фulvбо.fu*t 

'/ё, 

n oZ
l Jg -'оо lJY
рэ ft.г _ p{: ::d 

Жs\ :kiц З*ffiр7 *,а,,

Р.лэ1l еr+РЧ Ы !rраЬ, о"- йc2!Tol,-o Ь - Ес) d-4ч у?--о.оlDно z€|

,^nno л Ь\Ч6- йаV ' е *- "'o1-.z*обп 2o2l-tK-a (z|.'р"оrrбоу.,

а ,fk'),

голова koMicii Герман.Щ.В.

л Ьееспоаuiйнuй номео idаmч

Y8."{ lla9 ф lа€ ,еа'Ф'a
оеDччи ло чваги
ffi*-- arrczro4ocw
r>e 2}JJrLoёo-1?L<-P - р.,! р J л R,-.lЛZ,2е 2.,|аюбо-л?L<4 <e."zled ь rса-tлz

l ч6L те-, U ра

-4

щ


