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l.СЛУКд;IИ:

Ресстрацiя
документа:

Резt,.цьтатп
голосування ]а

llDпiiня гr.я рiцlення:

ВИРIШИЛИ: комiсiiвiд /5. /е. ZоZlр,м;уll!додаеться
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;{ .СЛУ)йЛИ: Па- ,ро2!/а,,

]fu-ч[Р-
Ресстрачiя
документа:

Рез},;Iы,ати
rолосyвднrIя fа

пDийня,гтя Diшення:

,.rar, - Y чо,r.; ..npoTnrr- ? : ..rrnlпna,"nci-Z ,

..не бDали ччастi в голосуваннi> - U

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вlд /5, /2 - 2021 р. Хrфдода€ться

_] СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЪ zzg_') - m15-202l

резч.пь rати
го"rlосYвакня за

tlDийня гтя пiшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення Koмicii вiд /5. /е. 202l р. Nа ЭSД- додаетьсЯ

l7 .СЛVХlЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Проек,г рiшення ЛЪ ?9J- mr5-2021

Резr,.,lь,t ати
го,lосуванrrя la

пDийняття пiшення:

ВИРIШИЛИ:

Проект рiшення J\Ъ /m 15-202 l



1i.СЛУХАЛИ:

fu:Биffi:{:
Проект рiшення ЛЪ @f mr5-2021

Рез},:rь,rатш
r о.,Iос\,вання ]а

пDийпяття рiшення:

ВИРlШИЛИ: Рiшення Koмicii вiд /r. /а . 2021 р. Хпф дода€ться

(. СЛУХАЛИ: jtr-Uъй$ й-у^ъзФ"и;*ц
Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення Np ?93- mr5-2021

резчльтати
голосyвання за

пDийняття пiшення:

((за)) - Е чол.: ((пDотп)F О : ,<утпr-лпо." () ,

,,не боали ччастi в голосчваннi>, - о

ВИРlШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд l S , / 2. 202l р. Ns Э 5/в додасться

} .СЛУХАЛИ: #-"Frg,fu,{tr"щжФ
Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЬ 5DЭ mr5-2021

Рез1,"rы аr,и
гоJосYвання за

пDrrйнятt я пiшення:

..заr, - 7 чол.: ,<протп,- 4 : ,стпимались i2 :

"не бпали участi в голосчваннi> - // .

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд ts, te 202l р, Ng 35,k додасться



l.СЛУХАЛИ, ry" о,
1елlлое41 ,tr+frwl

цдэцtLцД€4 mr5-202l
Реестрацiя
документа:

Рез1,.пь.гатп
голосуванllя за

tl rrийняття Diцrення:

ВИРIШИЛИ:

q слухллп

Pe;t .tb га ти
I олOсl,вання fa

п ]rийня гr я рiшення:

ВИРIШИЛИ: РiШеПня кошiсii'вiд 15. |е_ 2ozl р. tB_gA дода€ться

.СЛУХАЛИ: оо>еr!R" r-" Doek?z2

?r'v*4 ф
Peз},lrb rати

го.rIосYванrrя ]а
пDuйняття рiшеrIня:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KtlMicii Bi)l _ /5. /а ^ 202l р. NЭTУододurr"""

i Ресстрацiяl локумента:



,l/ .СЛУХАЛИ: :3 ;-;-tr""Е#-Ч, Э- fr7""&чьЕ/ý | t

Проек,г Dilшelrlllr }! 5_Z2 m15-202l

резч-lьтати
гоJIосl,вання ]а

rrDийняття Diшення:

-7 чU.l.: ((rlDoI,и)F 12 , <<v,

3цqбрали v,r,tcTi в t o;rocvBartHi>> - о

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ: ? Ро.М er,r..<' 22FоеЕ|i"Ё,2 1.1-z)H /оо .,l
,z-c.la6!i i' 2а@аац/'оУэо ' оо" CZj? .l7o

-polo czJ ОýО oz
'6а,елэц.3 ) f'.

резчльтати
голосчвання за

пDийняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:

/j .Слvхали:

Ресстрацiя
документа:

Проект piцIeHrl я ll'p 5Дd- mt5-202l

Резy",rы,ати
голосуаапня за

прийняття Diшепня:

<<!|D - -/ чол.: <ФDртп> ?, : (утопмалпсь с,' :
<<не бпалп ччдстi в голоеrвдrrпi>> - // .

Рiшення KoMiciT вiл ,/€. /а . 2o2t р. N1-297Ьдода€тьсЯВИРIШИЛИ:

Реестрацiя
документа:

Ресстрацiя
документа:



// .слухллиl 6)а /aо- бц2эчо ёо' er?lz-4 ?ехr<?Qr<.эу

etlH-\V( 5фко
RА-Uр;

ЬФфъZt%j:,slое

Реестрацiя
документа:

Проект pilueH tlлДs.rzl m r5-2021

резчльтати
fолосчвання за

пDийняття Diшення:

((fаr> - __ il(,.l.: ((пDоти)F : ((YтDпиаЛПСЬ :

<<не бDали y,r,tcTi в t o:ttl" r Rаннi,) _ .

1р $оУu4vu Rд,- раDпраL?ю/*оо__j

ВИРIШИЛИ:
,/\/ \,/ / - 

,

Рiшення кЪмiсiТвiл /5. У?. 202lр.NgЭgлfu дода€ться

./ý слухьли. r7l;o ooa6)ol l?zr_ &zzo то бо oiHJ? ,-/Ja eк- ."
J.-JеJ"фЫа ...4ёJэо "sЧ"-* 7/'/ '../7а.?€.у;

Ресстрацiя
докумеIlта:

П р о е кт р iJ це н l, ;b! - _5. Ц_:__ mrý аа l

резчльтати
голосчвання за

пDииняття Dlшення:

ВИРIШИЛИ:

./f .СЛУ)iАЛИ: Г?по н-а,аанк-9 оо]fu
!о..rv,ац fuею 'J о ,-,
Jn .,а Ыuuuu ol

о
l4zL
&', Ё;ZрWТ"

Ресстрацiя
документа:

Проект рillrення _},i, .__т/8 mr5-2021

резчльтати
голосчвдння зд

попйняття Diшення:

) .ro,r.; <проти> О : <<чтоимались 4 ,

ВИРIШИЛИ:

I



//.СЛУХАЛИ: f /по оо2 ё,v,
Jл",вýр.- но- &Jzo Vooo, _еr?rс2щозо %ru^,

|zna ек-чz'

'ёtt

Ресстрацiя
документа:

Ппоект рilшення Дs_rЕ_ mr5rа21

реrч;rьтати
I о.цосYваriня за

llDп и няття Dlшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення Koпricii вiл /5;. le . 2 OZt р. М Эq2fu-додаеться

/J СЛУХАЛИ: бll У-г в_ Ъс-Ъ}-в..4-о?О tбтrо*a
Проект pirueHH;l l|i Q/- mr5-2021

Ресстрацiя
документа:

Ре,lч"rь,гати
голосчвання за

п Dн йняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:

|!.СЛУХАЛИ:

П DoeKT pi lu ен н lt j: .*9Зl_ццr5-2_Q21
Ресстрацiя
lloKyMeHTa:

резчльтати
голосчванпя за

прийнятгя пiшення:

(са2- 7. чо.t.;.<протп> / : <<tтрпмаrпсь О :
<<не оDiли чч|стi в г(rJlосl BaHHi> _ И .

;-.,"",.""*;u,_'ВИРIШИЛИ:

---------ъlI

J lru;luBaKoмtclt ' 
- 

t

l l 
Секретар KoMicii 7 %t_ ЧuВuпТ.В. 

l



Ea.J-|a1-1HboflPo З eеlolrva Оrе_ Оа Ц/ e4,^ Ее\-
;rrVTH2.rB- ,4а, 9а, Ьеос.gкJd

Проект pi Iп е lt н rl !\lЭ_32_ rпr5а02l

((ia), - .7__, ,,. L,._::ллg_!д]:___:_
<<не бDали ччltстi в гt," ! (; Ll{t!]Lll Hi>) - 12 .

л.СЛУХАЛИ:

Резу",rьтати
го"посчван ня fa

пDийняття Diшення:

ВИРIШИЛИ:
/

Рiшення KtlMicii вiл_ zý, za _ 202l р. Jft;ftfРдодаеться

"t/, 
СЛУХАЛИ:

П роект pilueHH я ! :, _З,{!_:__mr 5 -20И

Резч",rьтаr,и
fолосчвання]а

llрииняття рlшення:

ВИРIШИЛИ:

л.СЛУХАЛИ:

резч;rьтати
l,олосуваllllя за

п]rнйнятr,я оiцtення:

ВИРIШИЛИ:

<<не бDалш чч:tстi в гl)"-lсс}_tцдд!2_:_J2______________

Рiшення Koмicii Bill /5 ,/Р-

Рiшення KoMicii в: /5. / е -
,/

202l п. Ns 3ь-АJлоласться

2021 р. J{b Ч дода€ться

ёоz/rаJц2J lЭo ?
Kd rеr*./.Р.

"заr, - 1 _, jL, :j__:,ltpoTи>F / : <(Yгрнмалнсь 22 :

<<не боа.,rrr ччастi в l-rl.. ,r,,,l: lrlli-- 4

I



;(J.СЛУХАЛИ:
t"tw^dts

цд- 
%6!"л 

Ц.lбхеЬu;r.а_,l l.{

Ресстрацiя
документа:

Проек,г pirrrellIlя_.!g!|. m15_202 1

результати
I.олосчван llя за

пDи йняття tliшення:

ВИРIШИЛИ:

//7 СЛУХАЛИ:

;жLфЧЛе ЁЁ f в: тйъ"-ёъЁнФ;;,
Реестрацiя
документа:

Проект рiIпенllя Л! 5О{- mr5-202l

резчльтати
fолосчвання за

прнйняття Diшення:

<<За>> - 7 чо.lt.; <.,пDотп>> 2 : <<чтрпмались 2 l
<<не бDали ччасr,i rr l o;locyBaпHi>> - 2 .

ВИРIШИЛИ:

fi'.СЛУХАЛИ: rlро доs &р9 асдrд<Ц иf о{-k_т i б 2*_д_е.l Ф е_. ес_Jгг) о
u$qо "дJ,Ь .;66166ýоtэ ирV1 к,оrлЁ,с.ý
5Ц' L(q" Чо ", 

bo.Lttт,r/ /s-ё ()

Ресстрацiя
lloKyMeH'l'a:

ПpoeKт rrirltellllя_ЛijРr_дц_týj_Q.Z!

резчльтати
|'олосчвдння,lа

прийняття Diшення:

,r-larr - ''| ___r"".; ..проrr,,- 4 : ,
<lне бDitли v,ritcTi tt I llл(,счваrrнiD _ 

'

ВИРIШИЛИ:



"{6.СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
документа:

Проект rriпreHtIя Л! ?6 m15-202l

Резч.,rьтати
fO-,IосчваlIIIя за

tttlпiiпя гтя rriшецня:

(]а>- /l чо.l.i <]lDoTи>)- о : r<утоllмz.лллсь /) :

(<не бDалп ytlt|cTi н I o"l (,ct-Bat|Hi>) - О

ВИРIШИЛИ:

Д/, СЛУХАЛИ: :ffiЖ;vЖ#W"7ц:,t"
П роект Di rш е н I ч _,\, _ЧЗ3:_ ry5 2Е!

Рсз\,;Iы,ати
I 0.1l()сYвання ]а

tt llп t'iнятl я рiшення:

((rа,) - -7 tJ.r.l.: ((llDofи>F /_/ : <сv,l

<не бDал и v,l:tcTi lr t с, l.,,с} rtalIHi)) - 
'

ВИРIШИЛИ:

,l2P .СЛУХАЛИ:

резчльтrти
голосл аання fа

пDпиняття Dlu|ення:

ВИРIШИЛИ:

i{й)суъ 
l



/f .СЛУХАЛИ: i бсrrОф,сrхrс._Р 7е К Rf2-R-!ОrcО;g@z4йГТ-
"Нонэ LzloPo а-го...6ЬЫнr<э

/", .,.*- " - lл 2 
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в-lr?1!

Fff"Э;;аJ;' ' 

".Ч"rr-.э Уr( sz7-,t-aa-TlLo 
у $-l О,. с-lа)а уц' ,l qfрзунlэ:r"*-аЁй/3:т, - 

а4 :"ri
Реестрацiя
документа:

Проек,г pi lll е пIц .,l_sl_дд5:202.!.

резчльтати
гоJIосчвання за

ttDийняття оiшення:

? чо;t,i,.пDоти>> /J : <<r,тпимаr,rr"" d ,

ВИРIШИЛИ:

СЛУХАЛИ: 4r_аFц_кJ-{ l5o.r-o
Te_K'r+.; tяý-o,,, ооLЧоqо ьоо,д СЭл
,rr - Ё^оr^ý, . .i

,.__r.__lJ рц v{.a-, r
.д=ц_аЦ*а-ц'tY ,1
,де"6^еа.ь*__-т <_l

Проект Diш€нll, .,,

Резt,.rtьтатrt
I-0.,locvaaH ня ]а

Il l)lt й няI I я пiшеrrня:

ВИРIШИЛИ:

зr' .СЛУЬЛИ:

Проек,г DiцleHtlr _, ..5 /4 m15-202l

резчльтати
голосчвання за

llDпйняття пiшення:

ВИРIШИЛИ:

frй"{;trtr*

Рiшення KoMiciT B,;l /.ý, l?. 202l р. N-$/!1jоласться

Голова KoMiciI

| Реестрацiя

] локуrента:

i

Ресстрацiя
документа:



$& ,СЛУХАЛИз

ffiЯs-Ъ ф* ъ 
е 

s," 
" 
:l*Ъ ;А;;ъ

Реестрацiя
докумепта:

П р о е кт р i tш е u, щД_5li__щдý:2_QД

резчльтати
голосчRаIIlIя за

llпиllllяття пlшенIIя:

ВlII'IШИЛИ:
/

Рiшення KoMiciT вiд _l5 t8 - 202l р. Nээ5rF2дода€ться

_]3, СЛУХАЛи: С-LrДф bv<_-с' ,

E"K*K:t "Оа- 3 €'*"?

Ресстрацiя
докумеI|та:

П роект пiщýн lц,JЦ95_:__цrдý-2021

рсзультати
голосyваIlшя за

trllийltяття lliпrеlrня:

icarr - 1 1,)л.i <,птlоти>>- ё l<сyтDпмалнсь 2 i

<<не боали ччпстi в l олоечвпlt пi>> - о .'

ВИl'IIIIИ.tIИ: Рiшення KoMicii,Biд l5. le , 202l р. JФ 35Ьдодасться
ь1.

j{.СЛУ)<АЛИ:

П рое к,г tli tш е н t ц _j.L_9]9_ддýl!Л

резчльтатrt
голосчваlIня за

II pHlt ltя,l"I,я DllIIellltя:

ВllРIШИЛИ:

ro.-i Ье Dо Ъеа_ц\rJ hбоеХтч
) .lл\L,л ч;6.ьДъФrА
о'6}' 3Р,,lв_оrа vto бха,

"lo.L\ф qLr LтБ о ю
vЬ^rl^ю,il"t*з
8tsоt'тQц tСo.c.r_-,ti

Голова KoMiciT

UекретаD KoMlcll

I

]



J.i.слухдли:

Ресстрацiя
документа:

Проект Dirяr е lr r щ.*цt_5]ý_ m 15-202 l

Резч;Iьтати
гоJIосуваIIlIя за

пDи it ttяття пiшеtrrrя:

,.зau_ 7 .tол.; <llt]rоти>> 2, i <<чтрпмалttсь d l

<iHe бпали ччлстi в го,,lоёчваппЬ> - / .

I}ИI'IlIIИЛИ: Рiшешня KoMicii вiд_|2_/е , 202l р. N9 з{/ýiодаеl,ьсrt

jf. СЛУХАЛИ:
76

Реестрацiя
докуменl,а:

Проект Diшенtlя.]$;;f - п15-2021

резчльтати
голосYааlIня за

ц)l1цlцтfд-р.lцдgц!щ

ВИРIШИЛИ: Рiшенпя KoMicii вiд,ý.J€J02l р. N Зфбдодасться

J.

.СЛУХАЛИ:

Ресстрацiя
докуь+аг

ВИРIIШИЛИ: рiшеllня koMicii вiд

голова ttом

KoMlcll

I

<<lre бпя.пи чrlяс,гi в I,о.пl jcvвallHi>, -



БорисJIАв(:]ькА м lcbкA рАдА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБллстI

8 демокllатичше скликання

пOст|ЙнА KoMIcш
з пптань реryлювання земельнпх Biдносин, будiвництва та архiтекryри

р I II] Ення
вiд |ý. /2. еО2/ року Nэ 35/l

Розглянчвши проект рiшенгlя до Nr, 508 пlr5-202l

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропоновани\t лроектом.

голова koMicii !митро ГЕРМАtI



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАйIону львIвськоi оБлАстI

8 депlократичне скликання

IIОСТIЙНА КОМIСlЯ
з питань реryлювання земельни} вiдltсlсин, будiвництва та архiтекryри

рiц]Ен!{я
Вlд t5 Е. Роа| року м з5,4:

РозгляпчвшR проскт рiшення до Ns_494- шd:20Л

про надання дозвоцч на оозроблення проекrу землеустрою цодо вiдведення
земельних дiлянок

1р""".ророц'r,r,r@оа,,Й
беоччи до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:

прийнятИ рiшенrrЯ за запропоноВаlI}tМ ] i)OeKToM.

Голова KoMiciТ .Щмитро ГЕРМАtI



БОРИСJIАВСl,КА MICЬKA РАДА
дрогоБицького PAiiOH}, львIвськоi оБлАстI

8 демократ lлчне скликання

IIOCTIIIlr1. комIсtя
з питань регулювання земельниt зiдносин, будiвництва та архiтектури

PIi_|l i]нllя
Вiд /€./e.?O2l рокуЛ} 3ф

Розгляпyвшп проект рiшення до Ns 49} щ15-202l

про надання дозвоцч на розроб;rення проекту землечсmою щодо вiдвсдення
земельних дiлянок

феесmрацiйнuй номер i dаmу звэr;ненtя /проекпу piuteHu,ii*oi parrl1

берyчп до чваги

голова koMicii !митро ГЕРМАtI



БОРИС.ЦАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйIон}, .IIbBIBcbKoi оьллстt

8 демократ,ичне склпканпя

IIостIЙнlt комIсlя
з питань реryлювання земельниr вiднсlсин, будiвництва та архiтекryри

рILllгнlля
Вiд 

'5. 
{а аОа{ рокуrrl 35/4

Розглянчвши проект рiшенгtя дtl М 195- пlr5-202l

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}rвати мiськiй радi дати згtl;lt_@

прийняти рiшеншI за запропонованим лроекгом.

(реесmрацiйнuй номер i dапу звеlлrоr* tnpor*^y рiЙiri"окоt padtl/)

голова koMicii
Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА IИlCbKA РЦА
дрогоБицького рАЙону .пьвIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

IIOCTII'|HA комIсlя
з питань регулюванпя земеJIьниl вiдносин, будiвпицтва та архiтекryри

рl[Jll]llня
Вlд l.S. /2.2O2l рокуЛ! ЭýЕ

Розглянyвшп проект рiшення до Ns 497- ццц5-2Q21

про вiдмову у розообленнi проект_ч зеlrtлеусmою шодо вiдведсння земельних
дiлянок

фесспрацiйнuй номер i dаmу звернення ./проекпу рiuлення Micbчo:i раdu/)

беручи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй pмi дати згоllу /зjёшдддrz4)
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАr{



БорислАItськА MlCbKA рАдА
дрогоБицького рАЙон}, львIвськоi оБлАстI

8 депlократичllе скликання

IIОС:ТIЙНА КОМIСIЯ
3 питань реryлювання земеJlьни\ BillttocиH, будiвничтва та архiтектури

рllllЕltня
вlд |5,e.eoal poкyJ{b зýk

Розгляryвшп проект рiшення до Ns_19&_mr5-202 l

Про вiдмовч v розробленнi проекту землеустрою шодо вiдведення земельних

(ресспрацiйнuй номер i dаmу звернення /пулеюпу рitлэння MicbKoi pйtl/)

беDччи до увагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi да,rи згоilу hiffi
прийняти рiшенrrя за загlропоliова ltrlм проектом.

I-олtlва Kt,lMicii .Щмитро ГЕРМАIl



БОРИСJIАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицьког() рАЙонl, львIвськоi оБлАстI

8 дегlократичпе скликання

IIо(]тIЙнА комIсIя
з питань реryлювання земеJIьниl вiлltосин, булiвництва та архiтекryри

рltllЕння
вiд ,5. la. 2oal року ЛЬ Э5jу

Розгляпчвши проект рiшення до JФ_5,Q0-_!цЁДЛ

Про вiдмову у розробленнi прrlект.ч землечстрою щодо вiдведення земельних
дiлянок

(ресспрацi нuй номер i о1lпlу звернення /цюекmу рiuлення MicbKoI рйu/)

беDyчп до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згод}, [tДлезrJшJ.}.
прийняти рiшення за запропоноlJаlIим llpoeкToм.

голова koMicii .Щмитро ГЕ]РМАН



Борис-|IАвськА MIcbKA рАдА
дрогоБицького рАЙон}- львIвськоi оБллстI

8 депltlкратичнс скликання

tIOcTIIiHA комIсIя
з питань регулювання земельниt t]iд}rосин, будiвниuтва та архiтектури

рIIIlЕння
вiд 15. R. аоа| рокулЁ е{Р

Розгляпчвшп проект рiшсння ло Ns_50l - цц{5:2QZL

Поо дозвiл на виготовлення проектiв зсtлtлеустрою цlодо вiдведекня земельних

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненtп /проекпу рiuлення MicbKoi pйtl/)

беDyчи до чваги

комlс!я

ВиРIШИЛА:
Рекоменд},,вати мiськiй радi даrи згоду /зjdлос*rrrа)
прийняти рiшенrrя за зtшропоноIJаним проектом . h{пt /оц,сс!) t:<O

h. / 3

Голова KoMiciT .Щмитро ГЕРМАt{



БОРИСJIДВСЬКА М lCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократи.rнс скликання

пOс,гlЙнд кOмIсIя
з пптавь реryлювання земеJlьниt. вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рItljЕl{liя
ви t5 , р. еорl року }lit 35/9

Розгляпчвшп проект рiшення до Ns 502-_mг5-2021

про дозвiл на виготовлення проектill зепIлечстDою шодо вiдведення земельних
дiлянок

(реесtпрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекrпу рiшеюм MicbKoi pйtl/)

берччн до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдувати мiськiй радi дати згоду 

''tj*rraa*rra)прийняти рiшенrrя за запропоноваttим проектом.

голова koMicii d .Щмитро ГЕРМА}I



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносип, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
вiд /5. /е,ео2-| рокуЛЪ _Ца5//О

Розглянувши проект рiшеllltя Ns ,18 l - цц5 -20Д

д1.Iянок

Ф*"^р"цi нu номер i dапу зверненlя /проекmу рiuлzнttя MicbKoi pйtl/)

бепччп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй оадi дати згоду a'сrd,иаrатzd-
прийлrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАtl



БОРИСJIАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицькоt,о рАЙOну .лbBIBcbKoi оБлАстI

8 депlократичнс скликанtlя

постlЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдноспп, будiвничтва та apxiTeкTyplr

рlш}-нl{я
Вlд t€, tL.ao2l poKyJlir ёilа

Розглянчвшп проект рiшсння zto Jtl! 520:щ(5-:20Л

ПDо дозвiл на виготовлення проек,гiв землеустрою цодо вiдведення земельних дiлянок
на вул..Дрогобицькiй.72 1 у м.Бориславi JIьвiвськоi областi

(реесmрацiйнuй tloMe1l i dапlу звернеlпlя hроекmу рiшенм MicbKoi padtl/)

беDучи до увагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоltч irBriйaarrrrr)
прийняти рiшення за запропоновани]!l проектом.

I-олова KoMicii ,.Щмитро ГЕРМАtI



БорисJIАва.]ькА MIcbKA рАдА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократ rtчне склпкапня

постIЙi{l, KoMIcш
з питань реryлювання земельнtIх вiдносин, будiвництва та архiтек.ryри

рjL,JliнI{я
Вiд /ý. /e.2o2f року М 35//.L

Розглянчвши проект рiшення лtl Nr l ! l rnr_ý:2L2 l

землеустDою щодо внесення змiн до лроекту роздержавленlrя i приватизацii зсмель
ч.рофiр, "Мо*р"r"". "Ypi*" ,u CCl I "Пвr*чрпч-"" Ypi."*oi 

"in"."*oi рчд'
Дрогобицького оайону Львiвськоi обllа gц!

(реесrпрацiйнu номер i dаmу зв97лненtя /проекпу рiщення MicbKoi padtl/)

бепyчи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згодч /aфarac*rrrt}
прийняти рiшеншI за запропонованим llpoeкToм.

голова koMicii !митро ГЕРМАII



БОРИС"ЦАВСЬКЛ MICьKA РАДА
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ .IIЬВIВСЬКОIОБЛАСТI

8 депlократичнс скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земеJIьних вiдносин, будiвництва та apxiTeKryprl

рlшЕнl{я
вiд /5. /a,2o2l року}Ё gLo

Розгляпyвшп проект рiшення до N__522:!цr52Q2l

Поо вiдмов}, у розробленнi ппоекту землеустою цодо вiдведення земельних

(реесmрацiйнuй номер i ёапу звернення /ryюекmу piuleHw MicbKoi padtl/)

беDyчп до увагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi да,ги зголч i/a 

j*пrасrяrr*}-

прийняти рiшення за запропоноRаним проект(-)м.

голова koMicii !митро ГЕРМАII



БорисJlАвськА MlCbKA рАдА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 делtократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земеJrьних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIuIliнI{я
вlд /5. /p.?oel рокуJФ ýýЬ

Розглянчвшп проект рiшення до Nb 52 Lшt5:20Л

Поо дозвiл на виготовлення технiчноi докуметпацii iз землеустрою щодо
встановленrrя (вiдновлепня) меж земельноi дiлянки в нацтi (на мiсцевостi).

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверне*в /проеюпу рitленш MicbKo| рйu/)

берччп до чваги

комiсiя

ВиРlШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi датrr-з+елJ.{ffiл rrrz) €с"? t-' .Z .
lпийпяти пirrlення ?я ?яппппон.tRянIrм гIппектом )r,,d -r^r,r,,

(;-,?)u/

Голова KoMiciT ffмитро ГЕРМАI{



БорисJIдв(-,ькА м IcbKA рАдА
дрогоБицьког() рАЙону .]IьвIвськоiоБлАстI

8 депrократичнс скликання

tIOCTlIiHA комIсIя
з пптанЬ регулювання земельнItх вhносип, будiвпицтва та архiтектури

PlltlEIllIя
ви /5: /2.2o2l року Л! зs/tГ

Розгляпyвши проект рiшення до ЛЪ 5l9-m .5-202l

беDучи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:

(рееспрцi нuй номер i dапу зверепu /npo"*ry рiЙ*,iЫafir,/1

прийняти рiшення за запропоновани[t проектом.

I'о,:кlва KclMicii !митро ГЕРМАLI



БОРИСJIАВСЬКА П{IСЬКА РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичнс скликання

постlЙнА комIсIя
з питань регулювання земельнltх вiдносип, будiвнпцтва та архiтекryри

рlшЕння
вiд l5, l2 Qoe4 року л!r ээ/lВ

Розгляrrчвшrr проект рiшення до J\!_ 518дф2O2L

ПDо дозвiл на виготовлення пDоектiв землеустрою шодо вiдведення земельних лiлянок
ч с.Винники Дlогобицького районч ЛьвiвськоТ областi

феесmрацiйнuй tюмер i dапу зверrcння ./проекпу рiшенм MicbKoi padtt/)

беDyчп до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСJIАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону .пьвIвськоi оБлАстI

8 делl<lкратичне склllкання

ПOСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання зeмeJlbHllx вiдllосин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд l.€. le.2021 poкyJ{g ЭqI+

Розглянчвшп проект рiшення до Jф_ 517-mr5-202l

ПDо дозвiл на виготовлення проектiв землеустDою шодо вiдведення земельних дiлянок
фееспрцiйнuй номер i dаmу зверненпя lhроекпу piuteHя MicbKoi paDtl/)

бепччи до yвдги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендvвати мiськiй радi даr и згоду t/djё*елясrd-

прийняти рiшення за запропоновани\l проеIсом.

!митро ГЕРМz\l l



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького PAi.{oHy .пьвIвсько[ оБлАстI

8 демократичне скликання

nocTlI"4H.4. KoMIcш
з питань регулювання земельниt вiдносин, булiвництва та архiтекryри

р l lll ]i н ня
вiд l5,12,2O2| рокуЛо Э5/Д

Розглянчвши проект рiшення Ns_l24: !0Ё2OЛ

про затвердlкення Бориславськiй мiськiй територiшьнiй громадi в особi
Бориславськоi MicbKoi Dади проект землеустрою шодо вiдведення земельноi
дiлянки в пров},л.Губицьком}, у м.Борr,lславаi Львiвськоi областi

феесmрацiйнuй номер i dаmу жерlrcнш 1проеlопу рiшенш мiсъкоi раdф

берччи до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч /*id;rcяr;rrl}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMici'i !митро ГЕРМАН



БорисJlАвськА I}tIcbKA рАдА
дрогоБицьког() рАЙону .пьвIвськоiоБлАстI

8 депlократичне скликання

постlЙнА комIсш
} пптань реryлювання земельних вiдносин, будiвництва та apxiтeк"lypи

вiд 15. е^ Zo2t року JG ;)Ё 
Е Н Н Я

Розгляrчвши проект рiшення до Jф 523: ццф-:2QЛ

ПDо затверджсння технiчноi документацii iз землеустDою щодо вgгановлення
(вiдновлення) меж земсльноi дiлянки в Ha;ypi (па мiсцсвостi) та пеосдачу ii бсзоплатно
у власнiсть

фееспрацiйнuй номер i dапу эве pllelпп /проекпrу рiшенtп MicbKoi рйu/)

берччи до увагш

комiсiя

ВиРIШПЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (втd:иапrш+}

прийняти рiшення за запропонованим IIроектом.

I'олова KoMicii !митро ГЕРМАrI



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького PAliOl]y .IIbBIBCbKoi оБллстI

8 депlокрагtлчне скликання

tIостIйlн.l" комIсIя
з питань регулювання земельвиt ;iдносин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIшлння
Ви /5,1a.9o2,1 poкyJ{! 

"ф

Розгляпчвшrr проект рiшення Ns ЗД:_!]Ц5-_2j2!

Про демонтаж обслiска колишнього ц4щ]ятника на вул..Весrлнiй в м.Бориславi
(рееспрацiйнuй номер i dапу зверltенля /проекmу piuleHtя MicbKot pйtl/)

берyчш до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд.чвати мiськiЙ радi дати зго,l ty kiёrлtоtаtttа)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГВРМАН



БОРИСJlАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 депtократltч не скликання

постlйttt.л комIсlя
з питань реryлювання земельниL вiлносин, будiвництва та архiтекryри

PI шл i]ння
Вlд t5. le.2O2,| рокуJФ з5/Д

Розглянyвши проект рiшення Ns_3Ф:_ цц620Л

Про розооблення Комплесного пjцну пDосторового Dозв

Бориславськоi MicbKoi територiапьноi mtlл.ладlr

фееспрацiйнuй номер i ёапу звеl,нt ння ,/проеюпу рiuленш MicbKoi pйtl/)

берччп до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrдчвати мiськiй Dадi дати згоlуlцацеаалtа+-
прийняти рiшешrя за запропонованим п,){_-сктом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАI{



БОРИСJIАВСЬКА П{IСЬКА РАДА
дрогоБицького рАЙону .пьвIвськоi оБлАстI

8 демократи.r rIе скликання

постIЙн-!t. комIсIя
з питань регулювання земельних ьiдllосин, будiвничтва та архiтектури

рIш Ення
Влд 15, 12. аО2] року м згРь

Розглянчвшп проект рiшснн " 
X"_!L {.. лrS-ZОZt

Про затвердження Програми розвиткч земельних вiдносин на територii
Бориславськоi MicbKoi територiмьноi громади на 2022-2023 роки

фееспрацiйнuй номер i dапу зверненlu /проекmу piuleHM MicbKoi pйtt/)

бепyчи до yвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати зго.rtу /сjdлсасrrпg,)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

.Щмитро ГЕРМАН



Борис.iлАв(]ькА м lcbкA рАдА
дрогоБицьког() рАЙон}, .лbBIBcbKoi оБлАстI

8 делlократичне скликання

ПОС]ТIЙНЛ КОМIСIЯ
з пптань регулюванпя земеJlьнtrх вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕнIlя
року }l! 

"{Д

Розгляпувши проект рiшення ло Ns 503- ш15:20Л

Про надання земельних дiлянок на ву.l.ПIухевича. l l у м. Бооиславi ЛьвiвськоТ
областi в орендч

(рессmрацiйнuй номер i dаmу зверненrа /проеюпу рiшення MicbKoi pйtl/)

беDччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд},вати мiськiй радi даr,и згоду (оiёлttоонrrаl
прийтrяти рiШенЕя за запропоноItаНи}, проектом. rП a//,zi r' е,е С, zl 5v

I'олова KoMiciT ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСJIАВСЬКА MlCbKA РЦА
дрогоБицького рАйону .львIвськоrоБлАстI

8 демокllатичне склпкання

постttiнА KoMIcш
з питань регулювання земельнtlx вiдпосин, будiввичтва та архiтектури

рlшlЕнl{я
ви /5./а.роаl рокул! ýр

Розглянувши проект рiшення до Ns_ 50z_mr5-202l

Поо за."еоджеНrя проекц, землеус.ро*, шодо uiд"едення зеrельноi дiл"rки у с.УDiж
дlогобицького району Львiвськоi областi та надання безоплатно земельнот дiлянки ч
власнiсть

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернеtttв iпроекпу piuleпa MicbKoi paDtl/)

беDччп до yвагrr

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомеttдчвати мiськiй радi дати згсrд)Ll.аjДrсезrrиrrrl
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГЕРМАtI



Борис.lIлвськА MIcbKA рАдА
дрогоБицькоI,о PAlioH}, львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

пOстlliнА комIсIя
з питань реryлювання земеJIьнltх вi2цносин, будiвниuтва та архiтекryри

рlшЕItня
ls. ,а .2о2,| рокуЛЁ эSДS-

Розгляпчвшп проект рiшсння дtо Ns_ Да. Щ15:20Л

Про затвердження проекгiв землечсцr<rю цодо змiни цiльового призначення
земельних дiлянок на вул..С,Бандери.156 }, м.Бориславi ЛьвiвськоТ областi
та про змiну ii цiльового поизначення

(рееспрацiйнuй номер i dattry звернешв /проекmу рiщення MibKoi рйч/)

беDччп до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендувати мiськiй радi дати згQдч /aidэrroarrratt}
прийняти рiшення за запропонованиI1 проектом.

l-олова KoMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙон}, львIвськоi оБлАстI

8 демократичнс скликання

ПОСТIЙIНА КОМIСlЯ
3 пttтань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
ВИ 15.P.eoe) рокуМ зсАб

Розгля нyвшп проект рiшення дсl Ns_4 9 6-_]цrj:28Л

Про затвердження вiддiлi, qcBiTll,_ЕсgLславськоi MicbKol
документацiТ iз землеустрою пtодо_ встановлення (вiдновленttя) меж земельноi
дiлянки в Haryoi (на мiсцевостi') та lt!,o trерсдачу земельноТ дiлянки у постil",tпс

користчванtut
(реесmрацiйнuй номер i dаmу звсрнення /проекпу рiшення MicbKcli pйtt/)

берччп до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrд}rвати мiськiй радi дати зго,rr, /сjdддgrrrrd-
прийняти рiшенЕя за запропонованим лроектом.

голова koMicii ,,Щмитро ГЕРМАН



БорисJIАвсьltА MtcbKA рАдА
дрогоБицьког() рАЙонl .пьвIвськоi оБлАстI

8 депlократичн.,, скликання

постIЙнА комlсIя
з питань реryлювання земеJrьнлtх пiдllосин, будiвнпцтва та архiтекryри

рIlлЕl{ня
ВИ /ý la.aoar рокуЛЬ 44}

Розглянчвшlt проект рiшення до Jф__499- щЕ5-20Л

Про затвердження пооекту землсLстрою щодо змiни цiльового призначення
земельноi дiлянки у с.Ясениrц - Сiльна .]Цltrгобицького районч Львiвськоi областi
та про змiну iT цiльового пDизна,tення.

(рееспрацiйнuй номер i i)апу зверtrcнпя /rtроеюпу рiuлення MicbKoi раOф

беDччи до увагп

KoMlcul

ВиРIШИЛА:
рекомеrrдчвати мiськiй радi даr,и згодч aa.cjдrroo*rrrr)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро l'EPMAtld



Борис"цАвськА MtcbKA рАдА
дрогоБиltьког() рАi{он}, .пьвIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

пос:тIr{нл комIс[я
з питань регулювання земеJIьних tli,цlrосин, будiвнпцтва та архiтектури

рlшЕltl{я
Вiд lS, l2 2o2l рокуЛl! э5Ц

Розгляпчвшп проект рiшення до N 504- дцФ2QЛ

Про затвердження пооект.ч землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки та
наданrrя земельноi дiлянки безоплатно у власнiсть

фессtпрацiйнuй номер i ёапry зверttення /проекпу piuleHlя MicbKoi pйtl/)

беDччи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду icid,иtrarrtal-
прийняти рiшенrrя за запропоноllаниv проектом.

Г'олова KoMicii .Щмитро ГЕРМАFI



Борис.llАв(.]ькА м IcbKA рАдА
ДРОГОБИЦЬКОГО PAI1OHY ЛЬВIВСЬКОi ОБЛАСТI

8 дегtократичпе скликання

постl*lнА комIсIя
з питань регулювання земеJIьнltх вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIL[lЕttня
Вlд |ý .,l е, 2Ф,| року Nа 3:|Р9

Розглянчвшп проект рiшення до Nч,_ý l 0 mr5-202l

ПDо затвердження технiчноi докчlrлснтацiй iз землеусmою шодо встановлення
(вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в дздурi (на мiсцевоgгi)
у власнiсть

(рееспрацiйнu номер i dаmу зверt teHtп /проеlсmу рiшенш MicbKoi pйtl/)

беDучп до yвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrrд},вати мiськiй радi дат,и згоду l'aidлacrrgrr)
прийняти рiшення за запропонованиNl I]poeKToM.

I-олова KoMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКЛ MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 депtократичнс скликапня

постIiiнА комIсlя
з питанЬ реryлювання земеJtьнrtх вiлносин, будiвництва та архiтекryри

рllUЕttня
вiд 15, le . 2о2л року м Ъ5IЪ0

Розглянувши проект рiшенгrя до J\! 506_ mr5-2021

зýмдеусmою щодо подi,l]у земеlr ыrоi .l(i",lянк rl на вчл. Дрогобицькiй. 7 у м.Бориславi

@ееспрацiйнuй номер i dаmу звернешя 1проекпу рiuленtlя MicbKoi раdф

беручи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч бса}л+ас*rс*l
прийняти рiшення за запропонованиNl проекгом.

голова koMicii
,,Щмитро ГЕРМА}l



БОРИСJIАВСЬКА М ICЬKA РАДА
дрогоБицького рАйону .,IbBIBcbKoi овлдстr

8 депlократl,,чне скликання

постlЙн.{ комIсLя
з пптань регулювання земельнDr вiдпосин, булiвништва та архiтекryри

Вiд 15, 12 ^ ;lоа,l о"* * 
"'r2)З 

" "'

Розглянувши проект рiшення до Ns__j 12 mr-5-2021

фессmрацiйнuй номер i dаrпу зве,.,ченtп ,/проекпу рiuлешя MicbKoi pйtl/)

беDччrr до чвагп

комiсiя

ВиРIшИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

"Укрнафта" договорiв оренди зе_}.лД

голова koMicii
.Щмитро I'EPMAI{



БОРИСЛДВСЬКА М ICьKA РАДА
дрогоБицького PAi{oHy .IIbBIBcbKoi оБлАстI

8 демокраr l,чне скликання

постlЙil;л KoMIcш
з пптань реryлювання земельпrtl .]iдносин, будiвництва та архiтекryри

зц r5,12..2o2l р"-уmфU; 
ЕННЯ

Розгляпчвшп проект рiшення до Ns_ill !ц$-2021

Поо внесення змiн до п.п. 1.4 lц-нкту l рiшення Бориславськоi MicbKoi Dади
вiд 09 липня 2020 року Jф2544

Qwссmрацiйнuй номер i dаtпу зве,., лання /проgц|пу рiшення MicbKoi padtl/)

бепyчп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомепдувати мiськiй радi дати згодr, ffiMotжtt)
прийняти рiшеншr за зaшропонованим IIi)oeKToM.

Голова KoMiciT !митро I'EPMAH



БорисJlдв(]ькА м IcbKA рАдА
дрогоБицького PAitoH}, львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

по(jтlЙнА KoMIcш
з питань регулювання земеJrьнIIх tliдносин, булiвництва та архiтекгури

рlшЕння
Вiд lГ. /2.2О21 рокум 4ЭЭ

Розгляшчвшп проект рiшення до Ns_jl5:дOr52QЛ

Про дозвiл на передачу земельнсri дiлянки на вчл.Володимира Великого у
м.Бориславi в суборендч

(реесmрцiйнuй номер i dапу звернення /проеt<пу рiutенttя MicbKoi pйtt/)

берyчш до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Р еко м ендчвати м i сь Ki й о ад i дат и зL9 ду-'Giёilеlццti-
прийняти рiшення за запропоноllани\t проектом,

голова koMicii
'Щмитро 

ГЕРМАН



БОРИСJIДВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демокраrrtчпе скликання

по(]т|Йtt.. KOMICш
з питань реryлювання земеJlьни[ вiдносин, будiвництва та архiтекryри

Р l ,| .l,]l l{ я
Вiд /5. ta .2о2^ рокумз5fЭЧ

Розгляпчвшп проект рiшення до J',l!_i!4-mr5-202 1

Про затвеодlкення пооекту землсустDсlкi щодо змiни цiльового поизначення
земсльних дiлянок на вул.Iвана Ка,rиновичаб у м.Бориславi ЛьвiвськоТ областi
та про змiну i'i цiльового призначеннд

(реесmрацi нuй номер i damy зве1lllення /прекmу рiшенш MicbKoi pйtl/)

беDччи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомеrшувати мiськiй радi дати згоrц(qj&rrotri rrg)
прийняти рiшення за запропонованим IIроектом.

Голова KoMiciT ,Щмитро ГЕРМАI]ё-/



БОРИСJIДВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону .пьвIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
3 питань регулювапня земеJIьнrлх виносин, будiвництва та архiтектури

lliд
рIшЕння

року J{i 35/З5

Розглянувши проект рiшенllя ltcl N 5 l ti-mr5-2021

Про поновлення договору ооенди землi та про надання в оренд.ч зейельноi Iiляпки
(рееспрацiйнuй номер i dаmу зверtrcння iцюекпу piulrr*,i"o*oi роdj-

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропоновани1\l проектом.

['олова KoMicii !митро ГЕРМАrI4



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону JIbBIBcbKoi оБллстI

8 демократичне скликання

ПОСТIIiНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвнlлчтва та архiтекryри

В|д 15. R , еО24 р"*у.I! ЁЁЕ 
Н tl Я

Розглянчвши проект рiшення до М 5Qg цх52Ш1

беручи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi да,ги зг 9щ_hi?*l144lлпцL-
прийняти рiшення за запропонованиNr II;)оектом.

(реесtпрацiйнuй номер i dаmу звеу,;епtя,/проеюпу piuleHtя MicbKoi padtl/)

голова koMicii .Щмитро ГtjРМАFl


