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БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичпе скликан}lя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвниuтва та архiтектури

р|lllЕння
Вiд 22.12.2о2.| рокуЛlЪ З6/3

Розглянувши проект рiшення до ЛЬ 52Ф !щ52QЛ

Про включення до перелiкч вiльних земельних дiлянок дrIя пiлготовки Лоту з продажу
права оренди земельноi дiлянки на земельних торгах у dlорд4ijдgктрgЕдQlQзущцiQцуд
про дозвiл Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в особi БориславськоТ MicbKoi
ради на розооблення проекту землеустDою rцодо вiдведення земельноj дiлянки на
вул.Мiцкевича у м.Бориславi Львiвсько

(рессmрацiйнuй Holttep i dаmу звернення /проекпlу рiаrcння il,ticbKcli' padtt/)

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiсьttiй радi дати згоду /т#mгляrси}-*
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

l'олова ttoMicii !митро ГЕРМАiJ



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництвrr та архiтектури

рIшЕння
Вiд 22.42,2О2.| рокуЛЪ -L

Розглянyвши проеttт рiпrення до N9 5Ц - mr5-202l

Дрогобицького району Львiвськоi облас,гi
(рr*,rrроцiйrоuй "*р i аопlу звернення /проекпlу рiltlення "vticbKoI padu/)

бепччи до чваги

K()l\{lclrI

ВИРIШИЛА:

гtрийняти рiшення за запропонованим llpoet(ToM,

Голсlва ttor,ticiT .{митро ГЕРМАtТ



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицькоiо рдRону львIвсьltоi оьлдстt
8 демократичне скликанIIя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулюваннrl земельних вiдносиlrо булiвниuтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд 22..la,202J poKyJ\! эф

Розглянувши проеrtт рiшення до Np 528- щt5 -2Q2l

бспччи до ч Rхги

комlсlя

ВиРIШИЛА:

прийняти рiшення за запропоноваIIим проектом,

голова koп,ricii fiми,гро Гl]РМАi]



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвсьltоi оБJIАстl

8 демократичttе cKJIиKillI tIя

постIЙнл ItомIс|я
з питань регулlовання зсiuельних вiдltосиlt, булiвllиtlтва,га:rрхiтектурtr

рIшЕння
Вiд 2?.42.?оu рокуль Зь/8

Розглянyвши проект рiшення до }lb 535- mц5 -2021

Про погодrкення звiту про експерJцу rрQIцQв ЦдL земельноi дiлянки на
вул.Др,QIЕбццькй7_\L м.Бориславi. затвердження ii BapTocTi та продалt земельноi
дiлянки Micbtt]y Андрiю

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рitлtення MicbKoi' padtl/)

берyчи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}rвати мiсьrtiй радi дати згоду (сidлсзздщ)
прийняти рiшення за запропо[Iованим проектом,

голова koп,lioii ,Щмиrро ГЕРМАII



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликан}Iя

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулtоваIIltя земельних вiдносин, булiвпиuтва та архiтектури

рIшЕння
Вiц 22.t2.2o2,| рокуNt rф

Розглянyвши проект рiшення до ЛЬ 53z! mr5-2021

Про погодlttення звiту пDо експерtн.ч грошtlву оцiнttу земелыtоТ лiлянки на

вул.Дрогоби цькiй.7 у м.Бориславi. затвердlttення iT BaprocTi та продаll< ,leMeLlbHoT

лiлянки MicbKv Анлоiю
(рессmрацiйнuй номер i dапlу звернення /проекпу рillення MicbKoi paDtt/)

берччи до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згоду &jЭ,r*ааrиrrа,)
прийняти рiшення за запропонованим проеItтом.

Го'ltсlllа Kob,IiciT .Щмиr,ро ГЕРМАН



БорислАвсьltА MICЬKA рАдА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстt

8 лемократlлчtlе склllкаIlня

постlЙнА комIсIя
з пи1,:lнь регулlOваIlIlrl3еNlельttих Bilцrlocllll, бyдiBll lr t{r,BrуI,a apxiTcrc,гyplr

рIшЕння
Вiд 2Z. /2, 2о2,| рокуЛЬ 3ф

Розгляrrчвши tlpoeKr, рitllенгtя ло Nq 536- цц5 -2Ш

дi.rянки Мельниковичу Володимир),
(реесmрацiйнuй номер i dапlу звернення /проекпlу рiшення MicbKoi' paёu/)

беручи до yваги

kclп,tic irt

ВиРlШИЛА:
Р ertobt eI Iлу вати :ur i сь tti й ралi лаr и з го,, ty fuil}лtag+a#}r*}

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT Щмитро ГЕРМАIJ



БорислАвськА м lCbItA рАдА
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОТ ОБЛАСТI

8 лепlокраr,ичIlе cKJlltKalItlя

постlЙнл KoMIClrI
з пит2tIIь регулroв:rIIltя земелыlлlх Billttocиlt, будiвнlлцтва та архiтсltтури

рIшЕння
Вiд 22,.le.2o2J року ЛЬ Зб

Розглянувши проект рiшення до Ns 5 3 2 -_m!5-20Л

Про внесення змiн до
20 l 8 рокч Nq 1487

(рессmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рiu,tення M.icbKoi' pac)tt/)

берччи до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду (сiфtа*яr+*,),

прийняти рiшення за запропонованим проек-гом.

!митро ГВРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичtlе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносино булiвниuтва та архiтектури

рIшвння
lЗiд 22.|a _ 2o2l року ЛЪ ёý!2

Розглянyвши проект рiшення до Ns sЗЗ:*mф:ZOЛ

Про дозвiл вiддiлу освiти Бориславсьrtоi MicbKoi ради на рQзробдеддд_ лg)9цТУ
землеустрою пrодо вiдведення земельноi дiлянttи у с.Попелi Дрогобицького райоrrу
львiвськоj областi

(рессmрацiйнuй Hol,tep i Dаmу звернення /проекmу рiu.tення MicbKoi' padtt/)

беручи до yваги

ttомiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду (+iфсэg++исд.)

прийняти рiшення за запропонованим проеItтом,

Голова KoMiciT ,,ЩьI l.r,r,pil ГЕРМАl I



llpo затвердження проектiв iлвелеН ltQд-_!а

надання земельних дiлянок безоплатно у власJrtсть
(р"."ч*uiИ""И йБ[i лuщuфення /проекту рiшення MicbKoT рали/)

бепччи ло чваги

БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичtIе скликанпя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулюваtlня земельних вiдносиtl, будiвничтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд 22"t2,2o2l року J\Ъ 36JЦ

Розглянувши проект рiшення до N9 5JЦ цЦ5jЛЛ

rtомiсiя

ВиРIШIИЛА:

прийняти рiшення за заllропоноваrIим проеltтом,

Голова rtoMiciT !митро ГВРМАFI



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликан}lя

ПОСТIЙНА I{ОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносип, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
Вiл z2. tz, eo2l року ЛЬ 3ýаZ

Розглянyвши проеttт рiшення до М 5З? !щ5r8Л

про затвердження тех
земельних дiлянок HaTypi (на мiсцевостi) та про передач_у вiддirt.ч освiти
Бориславськоi мiсы

фессmрацiйнuй номер i dапlу звернеlпlя /проекmу рiаrcння MicbKoi' раdlt/)

берyчи до уваги

ttомiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду [сrЭл+эс*яr++)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

I'олова rtoMicii [митро ГЕРМАLI



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвниuтва та архiтектури

рIшЕння
Вiд z2. R. €о2,| року ЛЬ 3Ь

Розглянувши проект рiшення до N9 5]& !п15:20Л

про затвердження про
надання земельних дiлянок ч власнiсть

(ресспlрацiйнuй номер i dап,lу звернення /прслекпlу рiшення MicbKoi' padlt/)

берyчи до уваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомендчвати мiськiй радi дати згоду бааd,r*озддrrr}_
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

гоltова koMicii !митро ГЕРМАI]


