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ПDо затвердження технiчних докчментыtiй iз землечстою цtодо встаrrовлсння меж
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Розгляпчвшп проект рiшення до Jlb 46_5- ш1520Л

ПDо затвердження пDоекгiв зсмлеустрою цодо вiдведення земельних дiлянок та

надання приватному акцiонерному товариству "ЛьвiвобленеDго" земельних дiлянок
в орен.цу
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Розгляпчвшп проект рiшення до Nq 46,L !цб2OЛ

Про затвердження проекгiв землеусmою шодо вiдведення земельних дiлянок та
паданrrя приватному акцiонерному товаDиству "ЬвiвобленеDго" земельних дiлянок
в oneн пч
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Розглянчвши проект рiшення до Ns 4Ш !цr52QЛ

Про затвердження пDоекгiв землеустоою цодо вiдведення земельних дiлянок та
надання пDиватному акцiонерному товариству "Львiвобленерго" земельних дiлянок
в оренду

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненм /проекmу рiшенtа MicbKoI раdф
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БОРИСЛДВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
3 питань регулювання земельних виносин, будiвничтва та архiтектури

рlшЕння
Влд 2Ц.11.2О21 року ЛЁ зzД

Розглянyвшп проект рiшення лоNч {ý7- шr:Ц]Q2L

ПDо затвердження проекгiв землеустрою шодо вiдведення земельних дiлянок r,a

надання пDиватномч акцiонерному товаDиству "Львiвобленерго" земельних дiлянок
в оDенду

(1ееспрацiйнuй номер i dаmу зверненш /проекmу рiuлення MicbKoi раdф

берччrr до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /rjdлаааrrrrrи) а ё
прийняти рiшення за запропонованим проектом TepMiHoM пд 'zJ poKiB.

голова koMicii flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоrоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вИносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 2Ц.1,1 2О24 рокуJa э49

Розглянчвши проект рiшення до Ns 4б& !цф-2Qzl

ПDо затвердхення пDоекгiв землеустрою шодо вiдведення земельних дiлянок та
надання приватному акцiонеDному товариству "Львiвобленерго" земельних дi,тянок
в оренду

феесmрацiйнuй номер i йпу зверненtя /проекmу piuleHtя MicbKoi раdф

берччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згодч l'аiDтгааатzи,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом TepMiHoM на _ poKiB.

I-олова KoMicii fiмитро ГГlРМА}l



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Влд 2Ц.,t.l" 2о24 року ха зфо

Розглянyвши проект рiшення до }{Ъ 4б3- дц15.2021

надання приватномч акцiонерном}, товариству ..львiвобленерго'' земельних дiлянок
в орснду

(реесmрацiйнuй номер i dаtпу xepHeHlп /проекпу рiшення MibKoi рйф

берччп до чвагrr

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /сjс*эааrrи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом TepMiHoM на 2J-poKiB,

голова koMicii ё2 {митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РЦА
дрогоБицького рАйону львIвсько[овлдстr

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань реryлювапня земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
вlд 2ч.).1.2о2,| рокуха 32//l

Розгляпyвши проект рiшення до Ns 466- mr5-202'|

(реесmрацiйнuй номер i dапу xepHrou /npor*.y рiЙп*,ББрйrr4

комlсrя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом TepMiHoM на Дl- poKiB.

голова koMicii flмитро ГЕРМАН

берyчи до уваги



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичяе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд 2ц.]/.2о2f рокуМ ЭZh

Розгляпyвши проект рiшення Ns 450а дфrOЛ

Про дозвiл Бориславськiй мiськiй тедиторiальнiй громадi в особi Бориславськоi
Micbkoi ради на виготовлення проектy землеусmою цодо вiдведення земельноi
дiлянки в провул.Губицькому у м.Бориславi Львiвськоi областi

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверненм /проекпу рiuлення t licbKoi padtl/)

беDччп до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /аriДrсесrrrrrЛ-
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

голова koMicii !,митро ГЕРМАtI



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоtоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд 2ч .].|. 2о21 року Nс 3z /4z

Розглянчвшrr проектрiшенняNg 45L ццr52QЛ

Про вймовч товариству з обмеженою вiдповйальнiстю "Бориславбудiнвест" у
розробленнi пDоекг.у землечстою цодо вiдведення земельноi дiлянки на
вул.Братiв Лисикiв у м.Бориславi Львiвськоi областi

феесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiшенм MicbKot рйф

беDучrr до чваги

KoMlcUI

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч l'cjйrocrrrzrr}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро I'EPMAI]



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з пптань регулювапня земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
В'д 2ц, tl, 2o2J року Хэ 32//t

Розглянчвши проект рiшення Ns 45lацаФ2QЛ

ПDо затвепдження технiчноТ документаliй iз землеусmою цодо встановлення меж
земельноТ дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi) та передачу iT безоплатно у власнiсть

(рееспрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу piuleHw MicbKoi раdф

берччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду a'ajdцдczrrrr4
прийняти рiшення за запропонованим проекгом.

голова koMicii /lмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MtCbKA РЦА
дрогоБицького рАйону львIвськоiовлдстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд 2f .1.1.2oe,t року Nч 

'z//d

Розглянувши проект рiшення до J\Ъ 46l - дц0-202l

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

Го;Iова KoMicii
!митро ГЕРМАН

берччи до чваrи



БОРИСЛАВСЬКА MtCbKA РАДЛ
дрогоБицького рАЙону львIвськоr оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулюванпя земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

вiд 2ч,1,1.2о2,|
рIш Ення

року М зzУВ

Розrлянувши проект рiшення JrlЪ 462- mr5-202|

берччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийнятИ рiшеннЯ за запропонованим проектом. Д а ГУ"u,'"

(рееспрацiйнuй ноwр i dапу зверненш /проекпу рiшенtи MicbKor рйч/)

Голова KoMiciТ !митро I'ЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постlЙнА комIсIя
3 питань реryлювання земельних вИносин, булiвництва та архiтекryри

рlшЕння
вlд еч,il.2о2,1 рокуХа зф

Розгляпyвшп проект рiшення ЛЬ 44бlшц520Л

пDо затвоDдження технiчноi докчментацiй iз землеустDою rцодо встановлення меж

гмельноi дiлянки в HaTvpi (.на мiсцевостi) та передачч ii безоплатно v власнiсть ,

(рееспрацiйнuй номер i dаmу жернення /проекmу рiшенш MicbKoi рйu/)

берччп до чвагп

комlсlя

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

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАl{



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вИноспн, будiвництва та архiтектури

рlшЕння
Вiд 2Ц lt.2o2.| poкyJl! ЦЦ

Розгляпувшп проект рiшення Ns_44Е:_!щ520Л

Про затвеодження технiчних доцчментацiй iз зсмлеусцrою rцодо встановлення мслс
земельних дiлянок в HaT.voi (на мiсцевостi) та про передачу ix безоплатно ч власнiсть

фееспрацiйнuй номер i dаtпу зверненш /tlpoetoпy рiщемя MicbKo'i раdф

беручп до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду (зjё{азцruд)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii d !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоrоБлАстI

8 демократичне скликапня

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань регулюванпя земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

Вiд 2Ч.)1.2О2,1 po*yJ{! ;ЁЕННЯ

Розглянувши проект рiшення Nч 470- mr5-202l

беручи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй Dадi дати згодч a.аiйrасgrсrrJ
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

(рессmрацiйнuй номер i йпу звернення /проеюпу piuleHш MicbKoi рйtt/)

Голова KoMiciT ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIш Е ння
Вiд 2Ч. 4,1. 2О2,1 рокуЛg'rР

Розглянчвшп проект рiшенн " И3 -ц,f /Г - t,Ol/
Про затвердження проекту землеустрою шодо вiдведення земельноi дiлянки на

вчл.с.петлюри v м.Бориславi Львiвськоi областi та надання земельнот .liлянки

безоплатно у власнiсть
феесmрацiйнuй номер i dаmу мернеwя /проекmу рiuленttя MicbKot padtl/)

берччи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду l'в*dллагатrtи}

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГEPMAIi,d



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвнпuтва та архiтекryри

рIш Е ння
Вlд 2Ч,,U 202.1 рокуЛlu Эф

Розгляпчвшп проект рiшення }tb ф2-_ш1520Л

Про вiдмову у наданнi дозволу на розооблення пооектiв землеусmою шодо
вiдведенttя земельних дiлянок для веденrя особистого сеrrянського господарства

(реесmрацiйнuil номер i dапу зверненttя /проекmу рiшення MicbKoi padtl/)

беDyчп до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /cjCдrecrrr+rr)-
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАЕI



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вhносин, будiвництва та архiтекryри

рlшЕння
2Ч, tt,.2ОР) wKvM3Zy'z

Розглянyвши проект рiшення до Ns 4lД !q_фroЛ

БоDиславськоi MicbKoT ради проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки
на вул.Шевченка.1 l у м.Бориславi ЛьвiвськоI областi

фееспрацiйнuй номер i dапу зверненм /проеюпу piuleHta MicbKoi pйtl/)

берччrr до yваги

комlсlя

ВиРlШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згоду /еjС,иаеr+rgr}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciI d .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликапня

ПОСТIЙНА КОМIСШ
з пцтань реryлювання земельних вiдносин, будiвниuтва та архiтекryри

рlшЕння
ВИ 2Ц,l1.2О2) року}lё _Ц2З

Розглянувши проект рiшення до Ns 45е !цr5:2QЛ

ix цiльового поизначення

- 

фrо.роцiйнuй номер i dапу херненttя /проекmу рiшенttя MicbKoi pйtl/)

бепччи до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /cjdдecrrrrr*}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГEPMAH

ПDо затвердження проектiв землеYстрою щодо змiни цiльового призначення

зе-мельниi дiлянок на вул.В.Iвасюка v м.Бориславi Львiвськоi областi та про змiнч



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реrулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшвння
вiд 2ц,,И eozl оокчNs 3Z/ZY

Розглянчвши проект рiшення до Jф 457- ццф:202_L

Про затвсрдження проектiв землечстрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок ч власнiсть

фееспрацiйнuй номер i dаmу зверtrcl пя /проекmу рiuлення MicbKoi pйtl/)

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду ('сiсяrсаая*)
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвниuтва та архiтекryри

Вiд 2ц,.ll. 2о21
рlшЕння

рокулli зgрý

Розглянчвши ппоект пiшення Ns 453- mr5-202l

Про дозвiл на виготовлення пDоектiв землеустDою шодо вiдведення земельних
лiлянок

(рееспрацiйнui номер i Dаrпу зверненш /проеюпу рiuлення MicbKoi' рйф

беDyчи до чвагш

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /сtd,rrэз*rсrr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

I'олова KoMici'i !митро ГЬ]РМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних виносин, булiвництва та архiтектури

ви 2Ч.)Л-2О2L
рIшЕння

po,ryJlb U/О

Розглянчвши проект рiшення Np 41Z щ5-2021

Про дозвiл на виготовлення проектiв земле

(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверненltя /проекпу рiuленtlя MicbKoi pйtl/)

беDучп до чваги

комiсiя

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

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА

дрогоБицького рАйону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликапня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносив, будiвниuтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд 2ц.)t.ео2\ рокухе 3фl

Розглянчвши проект рiшення до Ns 4?_L_mr5-2021

про поновлення договору оренди землi та про надання в оренду земельrjоi дiлянки
-- 

Ф"ec.p"r'liЙHui номер i dапу звернення /проекmу рiuленltя MicbKoI pЙll/)

берччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згодч /а,i)дддддrд)
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii [митро ГЕРМАН


