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Про вiдмову у наданнi дозволу на виготовлення проект.ч землеустрою цодо
вiдведення земельноi дiлянки в с.Попелi Дрогобицького оайону Львiвськоi областi

(рессmрацiйнu номер i dаmу зверненш /проекпу рiшенш MicbKoi pйtt/)

беоччи до чвагrr

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдувати мiськiй радi дати згодч /сiйrrоrrrrrrl}
прийrrяти рiшенЕя за запропонованим проекгом.

голова koMicii !митро ГЕРМАFI



БорислАвськА MlcbKA рАдА,

дрогоБицького рлйону львIвськоiовлдстt
8 демократичне скликаrlня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд 03,/2.еОе4 рокуХа 3ф2

бепччи до v ваги

комiсiя

ВиРlШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч (аidловиrии)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

Розглянyвши проект рiшення до Np 3 t&_лщ52-Qл

Фffi"й """rр, 
d"rу Бр,Йu /npo,*,y рiшенш MicbKoi padtl/)

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАII



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних виносин, будiвництва та архiтектури

вiд о8. |? .2оеl
рIшЕння

покч ЛЪ 3Ч /rЗ---г-

Розглянчвши проект рiшення до J\! 4Ь шф:20Л

Про затвердження пDоектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання безоплатно земельних дiлянок у власнiсть

феесmрацiйнuй номер i dаmу зверtвutя /п7юеюпу рiuлення MicbKol'padtl/)

беDyчп до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /ai}л;ecrrrrcrr}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciJ ,.Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комlсIя
з пптань реryлюванЕя земельних вИносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
року ЛЬ y/L

Розглянyвши проект рiшення до Ns 478- mr5-2021

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

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу piuteHtя MicbKol' padtl/)

берччи до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згодч fui}лtас*rн,}
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

03, /а,?о2

голова koMicii .Щмитро ГВРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
ви оз. ,( а. аоР { року Jф ýIл

Розгляrrувшп проект рiшення Ns 4?9- ццф:20Л

Про затвордження технiчноТ документацiй iз землеусmою цtодо встановлення меж
земельноi дiлянки в натчрi (на мiсцевостi) та пеосдачу iT безоплатно у власнiсть

фееспрацiйнuй номер i dаmу жерtrcшя /проекmу рiшеюя MicbKoi pйlt/)

беDyчи до чваги

комlсlя

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

голова koпlicii flмитро ГВРМАIi



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рлйону львIвськоi овлдстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсtя
з питань реryлювання земельних вiдносип, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
влд оЕ . /". 242l року хе офб

Розглянувши проект рiшення до ЛЬ 49l- mr5-202l

про затвердження проектiв_ землеустрою Щодо вiдведення земельних Iiлянок танадання земельних дiл
фессmрацiйнuй номер i dаmу зверн"ru /rф

беDччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим лроектом.

Голова KoMiciT !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рlшЕння
Вlд o3.te. 2o2l рокуNэ зч//f

Розглянувшп проект рiшення Ns 492-_mr5-2021

ПDо затвердження технiчноТ докyментацiй iз земл9yстDою шодо встановлення меж

(iлянки в HaTypi (на мiсцевостL) та передачу ii Ьезоплатно у власнl

1рurrроцiа,,ui номер i dаmу звернеlпtя /проекпу рiutення MicbKoi padtl/)

беручи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАIl



ш
БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтектури

рl1_IlЕння
lз

Розг;tяtl\,вtllll Ь'о*,
чlоо czlФO

йкltй номео i dаmу звернення
lgooz -'Оо,lбЭs 8 ./z/ -

Вiд

!rо.rр
о

zo- l//9ф3 oJ692 So9- о/ý -/2

коN{lсlя

беD\,чи до чв:rгll

вирIlUилА

голова koMicii Герман !.В.


