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БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократl,tчне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiд 2ý, .lJ.202,1 рокуЛЬ ЧL

Розгляшчвшп проект рiшення до Ns 4?L шф:20Л

ПDо погодхення звiцу пDо експеDтну гDошову оцiнцу земельноТ дiлянки на
вул.С.Петлюои.19" ч м.Бориславi Львiвськоi областi. затвеодження iT BapTocTi та
продаж зсмельноТ дiлянки Обухановичч Юрiю

фееспрацiйнuй номер i dапу зверненш /проекmу рiuленltя MicbKoi раdф

беDччи до yвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /cidлorrrrrrd-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

!митро ГЕРМАН
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