
I/KPAiHA
БОРИСЛАВСЬКД MICьKA РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ
львIвськоi овлдстr

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлюванпя земельних вiдноспн, будiвничтва та архiтектури

протокол.Nь31
вч lN .r.rеУо.,аФ h2Уоокч

U

Герман ff. В. голова KoMlcl1 Zз
KocTiB C.I. застчпник голови Koмlcll

Ип
Чабан Т.В. сек/етУр KoMicii Ф%r

Яlфfомiсtil
KiKic P.I. /дlиWt Михаць l.P. #_
KocTiB А.В. f l ru Яворський Р.С. f.:щ>r

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

l.СЛУХАЛИ: Б; _Р;?ба пд'7-" НЕЕ е !16ealel5zo' цо_ L-raogoktel.rzP

"h"et ё..,"ч7'О ,traoy'o Trr* с/}

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення Лg 4З?- mr5-2021

резчльтатш
гоJlосчванпя за

ппийняття пiшення:

ВИРIШИЛИ:



.СЛУХАЛИ:

Ресстраltiя
доку}tента:

Резч-,lы,а,ги
I,0"IIос},Rання ]а

rr]lrrйняття Diшснrrя:

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

п|>цlц-амцrа.Р
Рссстрачiя
докупtента:

Проект рiшення Л!/4И mr5-2021

Резy-rьтаr,и
I о"l0с},RанrIя ]а

прийrlяття Dirltепня:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMicii вй /i'. # 2021 о. М 3/3 додд€ться

,/.F

.СЛУХАЛИ:

l
,

Ресстрацiя
докумепта:

Пrrоек,I рiulеrlllя "\Ъ 
'' ' mr5-202l

резчльтати
голосчвання за

ппийняття Diшення:

..заr'- 5 ,ол.l <.,пDоrrrr, 3 ;<.уiри"йrпсi7l-
<<не бDали ччастi в голосчваннi>> - 2- .

ВИРIШИЛИ:

| Проект рiшення ЛЪ 
lД/ mr5-202t

11&-оУ'kО



.СЛУХАЛИ: д;dз
ЧЙ6,.^_\\"-Ф-

Ресстрацiя
докумснта:

Проект lliшепня ЛЬ Y]i m15-202l

Peзt,.lrbTaTш
голосyвання за

прийrrя r-rя рiшення:

((за)> - э чол.: <(пDоти> (/ : <ý"IDимались ? i

<<Не бПали ччастi в голосyваннi>> - 2_

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ: б!ф
olo

L<-D- вц,2ютобqrе Rraр ,rr>оек77ulTo uffrff,.,- c/ftO'l

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення J\iil } -. - mr5-2021

резчльтатн
голосчвання за

пDийняття Diшення:

..заr, - 7 чол.i..пDотп>> / : <<утDнмалпсь Р i

..не брали участi в голосчваннi, - ./

ВИРIШИЛИ: Рiшення комiсiТ вiд / U, /-/, 202l р. ЛЪ додасться

.СЛУХАЛИ:

f-{Sо"ачЧ:ЫU:Р4 
##:Ж'

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення лЪ 4З2 mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDийняття Diшення:

<<за>> _ iL чол.l <<проти>> !2 : <<yтримались Z i

<<не бDали участi в голосчваннi>> - / .

ВИРIШИЛИ: Рirlrення KoMicii вiд / 7. ||, 202l р. ЛЪ З У,/ додаеться



.СЛУХАЛИ:

#rnYU 
ё Щ;""u 

*увф""ff5"!* 
", ^*,

Peccr рацiя
документа:

Проект рilllення ЛЬ?2{ m15-2021

резчльтати
fоjlосчвання за

пDийняття Diшення:

ВИРlШИЛИ:

СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЬ qэ l- mr5-202l

ре lч;rьтати
г()..lос!,вання ]а

п]rпйняття рiшсttня:

<<за>> - 7- чол.i <,<проти>> / : <rчтDималпсь / ;

<<не бралп ччастi в голосчваннi>> - Z2 .

ВИРIШИЛИ:

.СЛУХАЛИ:
#Zd:*r,-

н,д_ o.f 'z,олv-о Q d> есa l1J) .-1 l> о е.к. 
',7 

о-or, 1г"3."- '(/
Ресстрацiя
документа:

Проекr, рiшення ЛЬ ?З б mr5-2021

резчльтати
голосчвання за

пDиr|няття рIшення:

(<за) - d- чол.; (пDотп>> О : <<чтDималпсь 2
.((rle бDаJп \,часr,i а l,о_,Iосyвав Hir, - Z,)

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KoMicii вiд /,r' f l 202l р. Np 3|/rо цодасться

/4
q,



.СЛУХАJIИ:

фfu ##**ф,шё4
Реестрацiя
документа:

Проекr рiurення ЛЪ ?,,ii mr5-202 l

резy;lьтатн
голосyвання,lа

пDийняття Ditпення:

<<за>> - 7 чол.; <<проти,- jZ ;,<чтDимались / :

..не бDали участi в голосчваннi, - / .

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ: Про з4' ёеЬ ?oDcеr|4.p пhоеr7'ё < е..L.drа.?е

??#_!Yl 7а- /чryаакol *Jф"

резчльта ги
го.lосYвання ]а

п Dий няття пiurення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciT вiд 1,/, ,/ l. 2021 р. М Э/z додасться

.СЛУХА,ЦИ: |ez'clL-y / п/э 
"q2п б } е,..!.7rё.2 ё'# dа' оа-- *flаr,ф ,

Проект рiшенlIя "]\lЪ 
9З 9 mr5-2021

Резл,.rьта-гп
гоjrосуванrrя ]а

tlрийlIяття Diшення:

ВИРIШИЛИ:

Ресстрацiя
локумента:



.С.ЛУХАЛИ: оо ? ё;ап JL-aOq^ ъо\RПryr"*
уYtач.ЬО.ТКОJ
lv..Tёel.\

Ресстраuiя
докумепта:

резчльтати
голосування за

пDийняття рiшення:

.<за>> - {r' чол.i <<поотп>> о : <<утDимались / :

,.не бDали ччастi в rолосyваннi> - / .

ВИРIШИЛИ:

,!#Fd,ffа#ff,а:СJlУХАЛИ:

Проект рiшення ЛЪ ?42 - mr5-202l

резчльтати
голосування за

пDийпяття Diшенпя:

Рiшення KoMicii вiд lf " ,//, 202| р. Nэ З y'/J- лоаастьсяВИРIШИЛИ:

"#4FiF;.СЛУХАЛИ:

I I rloeKT рiIпеlllIя j\Ъ пr15-2021

<<не бпали ччастi в голосчванпi>> - о
резy"rьтати

1,()jlос\,Rан[lя,lд
ппи II ня rl я DlII]ення:

/
202l о. N 3 l//6лоластьсяВИРlШИЛИ:

Рессr,раrliя
ДOК.r"МеНТа:

Ресстрачiя
документа:



.СЛУХАЛИ:

'F*u
Ресстрацiя
документа:

Ппоект оiшення "\Ъ +KJ mr5-202l

резчльтати
I олосчвання fа

поииняття Drшення:

ВИРIШИЛИ:

'rtеБИ%7F
СЛУХАЛИ:

' Проект рiшення Ng 44l- mr5-2021

Резy;rы,ати
голосyваlllIя за

прийняття рiшення:

Рiшення KoMicii вiл ly, lJ,
ВИРIШИЛИ:

.СЛУХАЛИ: Пtlo
6,ц,J. l

а-, 8ло
|14
7ё-

,lhЦ t

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення М mr5-2021

Pely.rbTar и
голосyвая ня ]а

rIDийняття Diшенrlя:

ВИРlШИЛИ: рiшення koMicii вiд /d. /f 2021 р. Nч 3У/Здgц^.,тr.,

Реестрацiя
документа:



.СЛУХА.ЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Пэ#*irеrпя J\b - mrs-zozl

резч-цьтатш
I-оJос\,вання за

прийняr,r я Diшення:

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ: ,F"r{#- zF{аr?tr#-;r;
Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЪ 4{, - mr5-202l

Резr,;Iьтатrr
гоJосYваtlня,а

пDиl"lняття Diшення:

<<за>> - S-- чол.i <<пDоти>> Р ; <<чтрнмались ?;
..не брали участi в голосчваннi> - ?

ВИРIПlИЛИ: Рiшення Koмicii вiд l У, /|. 202l р. Nр З//l/ додасться

.СЛУХАЛИ:

Реестрацiя
документа:

резчльтати
голосчвання la

попйняття пiцrення:

(за> - чол.l ((пDоти>F : (<vTDK}taJиcb :

<rHe бралп участi в голос\ BaHHi>> - .

ВИРПUИЛИ: 202l р. JlЪ_ додасl,ься



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдпосин, будiвництва та архiтекryри

Вiд tl4l/ 2о2/
рIшЕння/

по:кv Ng 3У.//

Розглянчвши проект рiшення ЛЪ 43О ццr5:2OЛ

компанiя "укренерго" на виготовленrrя проекту землеустрою щодо вtдведення

земельноi дiлянки
Ф*".р.цlй"uй номер i dаmу жернемя /проеюпу рiuлення MicbKoi рйф

бепччп до чваги

комiсiя

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

голова koMicii flмитро ГЕРМАI,I



БОРИСЛАВСЬКА MtCbKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликания

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
noKv ЛlЬ 3l /а-

Розгляпчвшп проект рiшення ]Ф 43]_ш15:20Л
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Про затвердхення технiчних документацiй iз землеусmою шодо встановлення меж
земельних дiлянок в HaT.yoi (на мiсцевостi) та про передачу ik безоплатно v власнiсть
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дiлянок

(рессmрацiйнuй номер i dоmу звернемtя /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беручп до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згоду /зjd,иасrrrяr*
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

Го"цова KoMicir ,Щмитро I'EPMAH



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
3 питанЬ реryлювання земельних вИносин, будiвничтва та архiтекryрп

рIшЕння
Вlд ]У. |l, 2О2/ року JФ ф

Розглянyвшlt проект рiшення Ns 4За mr5-202l
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Розглявувши проект рiшення ЛЬ 42G цц1520Л

Про вiдмову у розробленнi проектiв землеусmою шодо вiдведення земельних
дiлянок

(рееспрацiйнuй номер i dапу зверненtп /проеl<tпу рiшення MicbKo:i padtl/)

берччи до чваги

комlсlя
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рIшЕння
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Розглянувши проект рiшення до J,[s 41Ъ ш1528Л

Поо надання земельноi дiлянки на вул. Д>огобицькiй. 94 "А" ч м. Бориславi
bBiBcbKoi областi в оренду та про надання дозволу Бориславськiй мiськiй
територiа.ltьнiй громадi в особi Бориславськоi MicbKoi ради на пооведення
експеDтноi гDошовоi оцiнки земельноi дiлянки

(рессmрацiйнu номер i dаmу зверненм /проеюпу рiшешя MicbKoi paDtl/)

беDччп до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /аrdлrосяясr+}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.
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Про дозвiл на виготовлення пDоектiв землеустDою шодо вiдведення земельнло<

лiлянок
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комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згоду /аidlиасяясд)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАI{



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд tl.1t,2O24 рокуЛ! 

'4-

РозглянyвшR проект рiшення до Ns 4З5:tццф-20Л

про затвердження проектiв землеустрою цодо вiдведення земельних дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок v власнiсть

фееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiuленttя MicbKoi padtt/)

беручп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згод}, a'сjdлдсдrаd
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократпчне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питанЬ регулюваrrня земельних вйносин, булiвничтва та архiтектури

Вiд l{. п, 2о2/
рIшЕння

ooKlt Ns S//tz--7-

Розглянчвшп проектрiшення до Ns 4Э&_Щ5i2OЛ

Про затвердження проектiв землечстооЮ шодо вiдведеНня земельниХ дiлянок та

надання безоплатно земельних дiлянок ч власнiсть
(рееспрацiйнuй номер i dаmу жерненш /проа<mу piuleHtп MicbKot pйtl/)

беDyчrr до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч l'cjAlraca,JяJr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд l€. /, ZDa| року}Ф эlL.

Розгляячвши проект рiшення доNq 4З9- ццф:20Л

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

феесmрацiйлtuй номер i dаmу зверrcпп /проекпу рiшенш MicbKot pйtl/)

берyчи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiЙ радi дати згоду /аidrиао;*r+)-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii d !митро ГЕРМАtI



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулюванIrя земельних виносин, будiвництва та архiтекryри

Ви lY.lt zD"f
рIшЕння

рокул! +
Розглянyвши проект рiшення до Ns 4Ц: ш(5-20Л

Про дозвiл малому приватному пiдприсмству "Kpic" на розроблення пооекгу
землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки _

(ресспрацiйнuй номер i dапу звернеюя /прекmу рiшешtя MicbKoi padtl/)

беDччп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /аjdлrсrrrrrzг}
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА П{IСЬКА РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

Вiд ,у. Ц.2о2.1
рIш Е ння

року il! 3У/d

Розглянyвши проект рiшення до Ns 442- mr5-202l

берччи до уваги

комlсtя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згоду l.еj}лtоашrrr*)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

ВСТанОвлення (вiдновлення') меж земельноi дiлянки в HaT),pi (на мiсцевостi)
(рееспрацiйнuй номер i dапу звернення /проеюпу рiutення MicbKot pйtt/)

Голова KoMiciТ ,,Щмитро ГЕРМАt{



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

Вiд tY..1-1,2o2l
рlшЕння

оокч м 3l//c

Розглянчвшп проект рiшення до Ns 43ZL !ц1520Л

ПDо включення до перелiцч вiльних земельних дiлянок для пiдготовки Лот.ч з продажу

Бооиславськiй мiськiй теритооiаrьнiй громадi в особi Бориславськоi MicbKoi рми на

розроблення пDоекцч землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки зi змiною

цiльового призначення у с.Урiж Дрогобицького району Львiвськоi областi

фееспрацi нuй номер i dаmу зверненм /пpoetcttty рiшення MicbKoi рйtл/)

беDyчи до yваги

комlсlя

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

l 'олова koпlicii а7 !митро I'EPMAH



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань регулювання земельнпх вhносин, будiвництва та архiтектури

рIш Е ння
вiд lY. /f. 2o2l року М зtУ,У

Розгляпчвшrr проект рiшення до Ns_44э:-!ц(520л

про надання дозвоrry на оозробленнi проект.у землеустрою щодо вiдведення
земельншr дiлянок

(реесrпрцiйнuй номер i dапу зверненtа /проекпу рhаення MicbKoi padtt/)

беDyчп до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}zвати мiськiй радi дати згод}z /а*}лааатrаt}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекryри

рIцIЕння
в|д lr,il.2о2./ рокуха 3//8

Розглянчвшlt проект рiшення до Ns 444- шф2OЛ

Про вiдмову релiгiйнiй громадi УГКЦ Св. Анни у розробленнi проекту
землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки на вул.Грушевськоr,о у
м,Борпславi Львiвськоi областi

(реесmрацiйнй номер i dапу звернення /проекmу рiutення MicbKoi padtl/)

беDучи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /c{dщr*)
прийняти рiшенЕя за зatпропонованим проекгом.

голова koMicii !митро I'EPMA[{d



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликаfi ня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельнпх вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рlшЕння
ви l|.lt 2о2| року ЛЪ Ч!

Розглянyвшп проект рiшенн " 4Q l,,zf /С-/О//
Поо затверджеяня просктч землеусmою шодо вiдведення земельноi дiлянки
на вчл. Тчстановицькiй ч м.Бориславi Львiвськоi областi та про змiнч ii цiльового
призначення

фееспрацiйнй номер i dаmу зверненш /проекmу рiuлення MicbKoi рйu/)

берччи до чвагп

комiсiя

ВиРlШИЛА:
Рекомеrrдчвати мiськiй радi дати згоду-6*iй.осgrrrи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicij !митро ГЕРМАtI/6



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекryри

Вiд ./{. |l.,lDtl року Jф
рlшЕння

зl /Jc

Розгляrrчвшп заяви Леси шина Таоаса та ЗваDила Олександра

Про дозвiл на виготовпення пDоектiв землечстDою шодо вiдведсння земельних

дiлянок
(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проеtопу рiuленttя MicbKoi рйф

берyчп до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /cjAlgcgrcrr)
на виготовлення проектiв землеустрою щодо вiдведеннrl земельних дiлянок на

вул.Iвасюка для ведення садiвництва та пiдготувати проект рiшення.

Голова Koп.riciT .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликашня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

Вiд t{. П aO2N o"*n ;ЙЕННЯ

Розглянчвши проект рiшсння до Ns 44Ц,_ш!52821

ПDо дозвiл на Dозооблоння проектч землечстDою шодо вiдведення земельних дiлянок
(рееспрацiйнuй ltoMep i dапу звернепня /проекmу pitaeHtя MicbKoi pйlt/)

берччп до чваги

комiсiя

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

голова koMicii !митро ГЕРМАII


