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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне склпканпя

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питапь регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд 22 .09.202f роtryЛl! rёД

Розглянчвши проект рiшення Ns Зб9- ццФ:2QЛ

Про затвеDдження проектiв землеустрою шодо вiдведення земельних дiлянок та
надання земельних дiлянок безоплатно у власнiсть i в оDенду ..

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рituенtlя MicbKoi' paDtl/)

беDччrr до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згоду l'aad,rcecJ,rrc
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювапня земельних вiдносин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 22.09.202,1 oory Ns 23/2

Розглянувши проект рiшення J\Ъ З7З- mr5-2021

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй оадi дати згоду /аj}лrаа*аrrrl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоiовлдстl

8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
з пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiщ 2?.ф.2о2,1 рокуха z8/3

Розглянувши проект рiшення Jф 3?4- mr5-2О2l

берччи до чваги
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ВиРIШИЛА:
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голова koMicii ffмитро ГЕРМАНr'--ad



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвпицтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд е2,o9.2o2l року л! 28 /Ц

Розглянувши проект рiшення ХЬ 36Lццr520Л

Про дозвiл Бориславськiй мiськiй радi на проведення експертноi грошовоi оцiнки
земельноi дiлянки на вул.С.ПетлюDи. 19 <б> у м.Бориславi

феесmрацiйнuй номер i dапу звернення /проекmу рiше*в MicbKoi padtt/)

берччп до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду a'сiйсазциrд)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Головакомiсii 2а .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питапь регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вй 22,09.2O2f potvJ{Ъ З!5

Розглянчвши проект рiluення М ]7L шr5 20Л

Поо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою шодо вiдведення
земельних дiлянок

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненltя /проекmу рiuлення MicbKoi padtt/)

беDччи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду /сiсдасддлl
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлдстI

8 демократпчне склпкання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвпичтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд e2.Og2o24 року Хэ zgk

Розглянувши проект рiшення Jtlb 3]0- ццr5:2QЛ

про затвердження проектiв землечсцlою шодо вiдведення земельних дiлянок та

надання земельних дiлянок безоплатно у власнiсть.

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtя /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беDччп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'rrЭяrасgrrrJr}

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАНZ+2



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоiовлдстt

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань реryлювання земельних вiдпосин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вiд 22.og,2o2,] рокум z8/#

Розглянчвши проект рiшення ЛЬ 37f- mr5-2021

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.
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БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликапня

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вйносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд 22,аg.2О2-1 рокулг9 ,ýА

Розглянчвши ппоект оiшення Ns 372 - mr5-202l

ПDо включення до перелiкч вiльних земельних дiлянок для пiдготовки лотiв з

продажу у власнiсть земельних дiлянок на земельних торгах у формi аукцiону та
про дозвiл Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в особi Бориславськоi
MicbKoi ради на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi

дiлянки на вул.С.Ковалiва ч м.Бориславi ЛьвiвськоТ областi .

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtа /проекmу рiuлення MicbKoi pйtl/)

беDччп до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч l'аiйrасаrс*}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciI !митро ГЕРМАНd



БОРИСЛЛВСЬКА MICьKA РАДЛ
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлдстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсrя
з питань регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 22.0g,2O2,| рокуМ Z8A

Розглянувши проект рiшення N9 ]б& !цф:20Л

дiлянки безоплатно у власнiсть
(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверненrп /проекtтtу рiutенttя MicbKoi pйtl/)

берччп до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /зjё*эс*rидL
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вhносин, будiвпшцтва та apxiтer(тypи

вц 22.0g.2024
рIшЕння

року J\b ZBlO

Розгляпчвши проект рiшення Ns 3б5_цщ52QЛ

ПDо дозвiл на виготовлення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних

фееспрацiйнuй номер i dаmу зверненtlя /проекпу piuleHtя MicbKoi padtl/)

беDччп до yвагн

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рскомендувати мiськiй радi дати згоду l'еiй;аз*rzд)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

йL


