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ДРОГОБИЦЬКОГО РАИОНУ
львlвськоi оьлдстl

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
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Реестрацiя
документа:

резчльтати
голосyвання за

llпииняття Dlшення:

....rr, j--7 
". -r.rr-,Р, , *a"r"'

,,r" бр"пt уй"ri u ,o--ro"rrrnri, - /

ВИРIШИЛИ: Рirдення KoMiciI вiд /l О/. ZOZZp. М3''//,/ дода€ться

Проект рirпення N_114- пr15-2022



l. .СЛУХАЛИ:

-Про 

заr"ерлження просктiв землеУстрою ЩоДо вiДвеДення

ae"enonr* дiляноК та наданнЯ земельних дiлянок безоплатно у

власнiсть

Ресст,раuiя
документа:

резчльтатп
голосчвання за

пrrийняття Diшення:

,,rar, - 7 чо.r.; ,.пJtотиr. ,9 : ,c,TDиrra-lrrcb L) :

..* бD-п 
"""ari 

u ao.,ro"l 
""nnir, 

- /

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вfu /}. о /, 2022 р. Ynj,//! дода€ться

j слухАли: про дозвiл на розроблення проектiв землеустрою щодо
вiдведсння зсмельних дiлянок на вул..,щрогобицькiй у
м.Бориславi Львiвськоi областi

Рессr,рачiя
документа:

Пооект рiшення Nj57- mr5-2022

Резч",rьтати
голосчвапllя за

пDниняття Dlшення:

;rrr,_ z 
""".,..rП

<не бралп ччастi в голосчваннi, - / .

ВИРIШИЛИ: рiшенпя KoMicii "ц 
/l . С) ( 2022 р. хsЗ//З додасться

/7 .СЛУХАЛИ: про лозвiл на виготовлення проекгiв землеустрою щодо
вiдведення зсмольних дiлянок

Ресстрацiя
документа:

поо.*.. рiшення Лъ 
j,_5З mr5-2022

Ре,lt,льтати
|,о-]осl-ваIIIlя la

llDипнятlя Dlшсння:

ВИРlШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд 2022 р. NsS|/? додurrося



z,.-.СЛУХАЛИ: Про затверлження проектiв землеустою щодо вiдведення

земельних дiлянок та надання земельних дiлянок безоплатно у
власнiсть

Ресст,раrцiя
докумснта:

Проект rlillleIlпя МЙ1 m15-2022

резчльтати
голосчвання за

пDпйняття Diшепня:

ВИРIШИЛИ: PillIelrrrя KclMiciT Bi.,l 2022 р. У9 3,1r/J'цgцасться

ý, СЛУХАЛИ: Про затвердження проектiв землеустрою щодо вlдведсння
земельних дiлянок та надання земельних дiлянок безоплатно у
власнiсть

Ресстраuiя
документа:

Проект рiшення ЛlЬ 
j'}Z. m15-2022

ре,rчльтати
голосчвання за

пDпйняття Diшення:

ВИРIШИЛИ: рiшення KoMicii вiд /J, С),/ 2022 р. Nч.!!/€ дода€ться

f .слvхали: Про
щодо

затвердження технiчноi документацiТ iз землеустрою
встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в

HaTypi (на мiсцевостi) та передачу ix безоплатно у власнiсть

Ресстрачiя
доку мента:

Ппоект оiшення ЛЬ пlr5-2022

резчльтати
голосуЕання,.}а

пDпйняття Diшешпя:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciI ьiд /}, Ь) ' 2022 р, N{f t2 лоаае"r"с"



./.СЛУХАЛИ: Про дозвiл на виготовлення технiчноi документацii iз
землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних
дiлянок в Haтypi (на мiсцевостi1

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення Лi57У m15-2022

рсзч"ць гатrr
гOjlOс\,ваIIIIя la

ll Dий нят,гя Diпrell ltя:

<<за> - Э чол.; <пDоти>ьL) : <<yтрималпсь L) :

<<не бпали ччастi в голосуваннi>> - О .

ВИРIШИЛИ: Рiшення Kovlici'i вiд /.J, с) ,/ , 2022 р. Хп,jlЦ додасться

() СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в
Haтypi (на мiсцевостi) та про передачу земельних дiлянок
безоплатно у власнiсть

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЪjп7 - m15-2022

резчльтати
гоJIосчвання за

пDийняття рiшення:

<<за>> - 5 чол.: <<ппотпr> () : <<чтримались () :

<<не бDалп ччастi в голосчваннi>r - () .

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciI вiд У,1. i.) / 2022 р. Ng!Ц9 додасться

l@.СЛУХАЛИ: Про дозвiл на виготовлення проекIiв зеI\rлеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення ЛlЪ-jt?6 mr5-2022

Резyлы'а,rп
голосчвашня за

пDпйняття рiulення:

<<за>> - Э чол.; <<проrиr> () ; <<чт]rпмались С) :

<<не бDали участi в голосyваннi> - () .

ВИРlШИЛИ: Рiшевня KoMiciT вiд /J О / 2022 р. Nni///C додurr"."



// .СЛУХДЛИ:

Рссстрачiя
докумепr а:

резчльтати
голосчвання за

ппийняття пiшення:

ВИРIШИЛИ:

{} 
СЛУХАЛИl Пр" за*"рд*"ння технiчних документацiй iз землеустрою

щЪдо 
""rчrо"лення 

(вiдновлення) меж земельних дiлянок в

Harypi (на мiсцевостi) та про передачу земельних дiлянок
безоплатно у власнiсть

Ресстраrtiя
документа:

Ре ly-пь,l ати
r,OJI()счваIIIIя ]а

п nrt и няl lя Dlшеlrня:

ВИРIШИЛИ:

/4.слухллиZ про дозвiл на вигOтовлення проекгiв землеустрою щодо

вiдведення земельних дiлянок

Pet,c граlцiя
док} мснта:

Резч"rь,га,ги
I,олосчвання ]а

llппиllя l Iя D!шенIrя:

ВИРIШИЛИ: рiшення KoMicii в|дt У/ О / 2022 р. Ng.З7,/:У3 цоцаеться



y'Q .СЛУХАЛИ: Пd дФ"rл на 
"иготовлення 

технiчнкх документацiй iз

землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних

дiлянок в HaTypi (на MicueBocTi)

Ресстрацiя
документа:

резчlrьтатш
голосчвання fa

пDийняття rriшення:

.,r-- 
' 

.r""., ,,"""rr,
<<не бDали ччастi в голосчваннi>> - Г,\

ВИРIШИЛИ: рiшення KoMicii gц а. cl 1 2022 р, у937,У|l?дсlдаетьс"

/5; слухлли| Про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою

щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в

HaTypi (на мiсцевостi) та про передачу земельних дiлянок
безоплатно у власнiсть

Ресстрацiя
докумепта:

'--'--I-Lэ
Проект рiшення ЛЪ J 7 '- mr5-2022

Рез1;lь гатrr
гоjlос\,алIIIIя lд

ttDийня,r"l я 1liuleH ня:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciT вiд /l. О /. 2022 р. Nч!//i6]од".rос"

/6 .слухлли| Про дозвiл на виготовлення проектrв землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок

Ресстрацiя
документа:

Ре,rчлы,аr,и
голосyвання за

пDийняття рiшення:

ВИРIШИЛИ:
/

рiшеннякомiсiiвiд r'J.o/ 2022р.Nэ3{/6ооол"r"""



4+,Слухлли| Про дозвiл на виготовлення технiчноi документацii iз
землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних
дiлянок в HaTypi (на мiсцевостil

Ресстрацiя
документа:

Проект lliшення NqJ7J-- m 15-2022

резчльтати
голосчвання 1а

пDийняття Diшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд l; цl 7 2022 р, МЗ7/ У/ до д^€т ь ся

.vr|, СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноi документаuii iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в
Harypi (на мiсцевостi) та про передачу земельних дiлянок
безоплатно у власнiсть

Ресстрацiя
докчмеIlT а:

проект рiшення.lLп4З(] - mr5-2022

резчльтати
голосyвання,lа

пDийняття пiшення:

<<за>> - Э чол.: <<пDотиr> о i <<чтрималнсь [) i
<<не бDали участi в голосуваннi>> - t] .

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMici[ вiд /l, С;/ ,о22 р. M.j //,rJдодаеться

/Q .СЛУХАЛИ: Про дозвiл на виготовлення проекгiв землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок

Ресстрацiя
локумента:

Проект рiшення ЛЬ j) 2'l mr5-2022

Резyльтати
голосчвання за

прийнятl я Diшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення Koмicii вiд ,/S, [: / 2022 р, Nt7,7/У9' додаетося



1Р_.СЛУХАЛИ: a/Lo Ja />/ €еl 2сецк j, /Llю е,: п zi d .r7?,c',r-el)/"€,4rЙ d2f {7а,u"t dЁ б ,lczzcaf,, - G',съасz

,по-u ,<o-/ar,La i.'x ф-олtаап"по / 6,lаса

Реестрацiя
документа:

Проек,г рiIпеllня ЛЪ.l)Zil m r5-2022

резчльтати
голосчвання fa

прийняття ]riшення:

ВИРIUlИЛИ: Рiшення KoMicii gЦ /J, О,/ zo22 р. @)дода€ться

,l./, СЛУХАЛИ: -Z.lo Qo+{1 .l ltb:,

-7"а iфтz.,Цоz{)
(vr, Zcr,l r,, r) 6.41э zza.{' ч/,оеz гrб

ф/О 62с 9d7, а,..,о r, j/,
Реестрачiя
локумен,га:

Проект рiшення Nц{7l = mr5-2022

Ре,lч.lьтати
I,о.|Iос\,ваIIця ]а

rrDrйпяття 1litrteHHя:

...заr, - .jJ .ro.o.i .,.ппотпr'- о : ...чт]rимались о :

<<не бDали участi в голосуваннi> - L) .

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд ,/l. D/ 2022 о. Ns э|/k/ додасться.------а-

;|,J .СЛУ)iАЛИ:

Проект rlilпеllпя ЛЪ 511.) m15-2022

Резл,льта,rи
l,оJlосчваlIllя ]il

п Dийнятr я оiшсння:

Рiшення KoMiciT вiд /l . 0/ 2О22 р. lВ]фlлолurr""^ВИРIItIИЛИ:

Ресстрацiя
документа:



;|f .СЛУХАЛИ: Про затверлження проекту землеустрою щодо змiни цiльового
призначення земельноТ дiлянки на вул. С. Ковалiва, 58 А у м.

Бориславi Львiвськоi областi та про змiну ii цiльового
призначення

Ресстрацiя
документа:

П роект rliшення JYoJi',,Z - m r5-2022

Рсзy"lь ra,l и

I()]Iос\,вання ]а
пDrrйнrrття Ditrtсцrlя :

(<за>> - *, чол.; (<|IDотп>F о i <ýтDпмалисьо :

<не брали участi в голосуваннi>> - о

ВИРIШИЛИ: рiшеяня коNliсilвiц /J, ()1. 2022р.NЙlШЗюаасться

,z!. слvхьли: Про затвердження проекту землеустою щодо вiдведення

земельноi дiлянки та надання земельноТ дiлянки безоплатно у
власнiсть

Ресстрацiя
документа:

/^/- a
проект рiшення ЛЫ)Э,j - m15-2022

Pe,ll,;lb rа,l tt

I оjIосл,вання la
пDrr iirtя,1,1я ]limcrt rrя:

(за}, _ J чол.: (пDотн)F с) i <ýтDимались 'Ll :

,<,<не бDали ччастi в голосчваннi>> - С' .

ВИРIШИЛИ: рiшення копriсii вiд 2022 р. УбJ7/Ц дода.rьс"

lj-.СЛУХАЛИ: Про затвердження технiчноi документачii iз землеустрою

щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в

Haтypi (на мiсцевостi) та передачу ii безоплатно у власнiсть

Ресстрацiя
документа:

Рсзvльтдтв
гоJIосчввння fl

ппийня r"r,я оlшення:

ВИРlШИЛИ:

Пrlоскт lliшення ЛЪ )Z-'i ] m15-2022



16 .СЛУХАЛИ: аб )"-' /n/r,E 
"с€ 

lc1,1 /фо€;zzл9 ore..i4,p -
,Jt /,ю"цl cr{trb" ё,:;€9/22/r,j У/' %u."цч л,
''/,Ь tb ,пZ 7!!lg;-gzll-ч _ii" 6 ,tz>сч2.ц'|lср
"ЙiГ"*, t'r ruoT{ /:,П 

" 
Га_о -,lZt'щ:,

Рессr,рацiя
документа:

Проекr pilllerlltя Nrr - цц5 }0Л

резчльтати
голосчвання за

ппшнняття оlшення:

<<за>> - 5 чол.i ,<<пDоти>> / i<<чтрпмались 7 .

<<не бDали участi в голосуваннi>> - ,/,) .

ВИРIШИЛИ: РiшеннякомiсiТ вiц Н.О/ 20?Lр.Nа37Дбюааrrос"

СЛУХАЛИ:

Ре lt.,rы а r и

t,oJtoc\ ваrIrlя ]а
прrriillя,l"rя Ditrrсrlпя :

ВИРIШИЛИ:

.СЛУХАЛИ:

Реrl-ць-rаrи
l,олосуван ня la

Il Dllиняття DlllleH ня:

Рiшення KoMicii вiд _202l р. ЛЬ_ додастьсяВИРIШИЛИ:

Реестрацiя
документа:

Проект рiшення ЛЬ - mr5-20?l

Рiшення дода€ться

Ресстрацiя
документа:

Ппоекl oiltletllIя.\! m 15-202l



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вй /а. о/, "lral рокуль ýl/1

Розглянyвши проект рiшення до JrФ 54Д rпф_2022

Поо дозвiл комуншlьному пiдприемству "ЕКО MICTO" на виготовлення проекгiв
землеусmою шодо вiдведення земельних дiлянок _

(рессmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проеmlу рiuлення MicbKoi padll/)

беDyчи до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згоду /crd,rtacgr*и)
прийняти рiшенrrя за запропонованим проектом.

голова koMicii 4z2 !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

вiд а.0/. ЮtLрокулlь
рIшЕння

3,//"L

Розглянчвши lIpoeKT рiшення до N9 548- mr5,2022

наданrrя земельноi дiлянки безоплатно у власнiсть
Фr*.р"цiйнuй номер i dаmу звернення /проекmу рitаення MicbKoi рйil)

беручи до уваl,и

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй pмi дати згоду rciфracJ,r,.}L
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

постlЙнА комlсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

Вiд /,t.0/ arJt
рlшЕння

э.v />
року Ns от/а

Розглянyвши проект рilrlення N9 554-_mr5-2022

дiлянок
1рпr*р"цiйнuй ноrrр Поmу зверненtя /пулекmу рiшенш MicbKoi padtl/)

бепччи ло чвагп

комiсiя

ВиРlШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду foiёлrgsдддl
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



ви

БорислАвськА MlCbKA рАдА_

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликашня

постlЙнА комIсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рIшЕння
/t о/ ,!. Оаа- року ЛlЬ З1/!

Розглянчвши проект рiшення Ns_ 553- mr5-2022

(рессmрацiйнuй н",*р l d"у ,""p,*tя /проекпlу рiшенtlя MicbKoi pйlt/)

беDччп до yвагп

комiсiя

ВиРlШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАйону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликанttя

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вйносин, будiвництва та архiтекryри

рIш Ення
gц /}.о( яOý.-1_ рокуль 3.iylJ-

Розглянчвши проект рiшення до JllЪ 5l5- шф2022

про затвеDдження пDоектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання земельних дiлянок безоплатно ч власнiсть

(рессmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiuлення MicbKoi poitl/)

беручи до чваги

комlсlя

ВиРlШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду /aidиTTazBJ
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciI Щмитро ГЕРМАН
-г7--=72re-zёz-



БОРИСЛАВСЬКА ПIIСЬКА РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвпичтва та архiтектури

вiд |t.o/, ао2,2 року ЛЬ

рIшЕння
:),r /о

Розгляпчвши проект рiшення доЛЬ 5J6- шr5:2Q22

Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та
надання земельних дiлянок безоплатно )r власнiсть

(ресспрацiйнuй номер i dапу зверненм /проекпу рiuлення MicbKoi podtl/)

беDччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згод_у /сiсшдддидL
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii ffмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рlшЕння
Вiд 4l.[){. !о)2 рокулl 3//./

Розглянчвшп проект рiшення N9 5l_Ъ цщ5.t022

ПDо затвердження ,exHi"rrx до\чмепrацiй iз зе"леу"rрою шодо 
"craHoBnerr" "с*земельних дiлянок в HaryDi (на мiсцевостi) та пDо передачу ix безоплатно у власнiсть

фееспрацiйнuй tюмер i dаmу зверненш /проекmу рfuаення MicbKo[ раdф

берyчп до увагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду (c*)rra+*r+*,l
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛДВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликапня

постtЙнА комIсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рlшЕння
вiд /t.o/. 20,12 року Л! ЗШ

Розглянчвшrr проект рiшення Jф 5Д_lдцф:2022

ПDо дозвiл на виготовлення технiчноi документацii iз землеустрою щодо
встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi)

(рессmрацiйнuй номер i dаmу зверненtв /цюеюпу рiшенtя MicbKoi pйtl/)

беDччп до yваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згоду /сjd,иаяrrrпr)
прийrrяти рiшешIя за запропонованим проектом.

!митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постtЙнА комIсIя
з питань регулювання земельних вhносин, будiвничтва та архiтектури

рtшЕння
I]iд а.0/ posJ рокуль ý?/g

Розглянувшп проект рitшення Ns 549- щ!5:Д22

пDо затвеодження технiчних докчментацiй iз землечстDою щодо встановлення меж

Фr*.р.ц*,rй **р i dаmу зверrcutя /проекmу рiшенш lt,ticbKot padtl/)

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду rсid,aoсgJgЛ
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Дмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постlЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

g1o ,/t ьl./ Щ)2N рокуЛЪ

рlшЕння
3//lo

Розглянчвши проект рiшення NЪ 54Ф !!I5-2Q22

дrлянок
Фr*rр.цiйruй,оrrр i dо,,,у п,р,ення /проекtпу рituення MicbKoi pйtl/)

бепччп до чваги

комlсlя

ВиРlШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii ,Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

Вiд ./а, о/. ,loJа-
рlшЕння

року ЛЬ gz2l

Розглянyвшш проект рiпlення .,ф_552- цщ5-Д22

бепч.lи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекоменлчвати мiськiй радi дати згодч (сrdдадлrzдl

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

Ф*rщ-цй*й ""*р 
i dаtпу iерrcнм /проекrttу рiшенw MicbKoi padtl/)

голова koMicit 2а? [митро ГВРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

рlшЕння
Вiд а, О,/. ДОаt рокуЛ! ýZЦ

Розглянувши проект рiшення .}ф_ 55 l -_mr5-2022

@есmрацiilнui номер i damy звернення /проекmу рituепня llicbKot pйtl/)

берччп до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати ЗГОДУ rci}rrra+*rrrg}-
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

Голова KoMiciT 7z ffми,гро ГЕРМАН



БорислАвськА MlcbKA рАдА_

дрогоБицькоiордПону львIвськоiовлдстt
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлюванвя земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

рlшвння
Вrд42- !!_rOt_a року Jtb ýZZЗ

1р"r"rроцiйruй "i,"рБф 
,up"y r",pn,u /проекmу рiutенttя MicbKoi pйtl/)

беDччи до yвагп

Розглянчвши проект рiшення Nq_ 150- щ15-2022

комlсlя

ВиРlШИЛА:

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .Ц,митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постlЙнА комIсIя
з питанЬ регулювання земельних вИносин, будiвничтва та архiтекryри

рlшЕння
Вiд а.О/ a2ll рокуЛЬ ý!2"

Розгляпyвши проект рiшення N1_540 :_щ(>2Ш1

беоччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду l'сiЙrэ**rr+я)

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

tня (вiдновлення) меж земельних дlлянок в на,гурt tHa мtчц"о""

Фr*rр"цiil*й ,rл*р i r)апу звернення /проекmу рiшенttя MicbKoi'padtt/)

Голова KoMiciT [п,rитро ГЕРl\4АНёл



БорислАвськА Il,IlcbKA рАдА

дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликання

постlЙнА комIсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтектури

рlшЕння
Вiд /t.Ol. &ОtLрокуЛЬ З}2Г

Розглянyвши проект рiшення Ns 52Ц mr5-2022

беручи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендyвати мiськiй радi дати згоду rЁ;а,,fаf,Ёй,l
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

дiлянок в HaTypi (на мiсцевостt} та про передачу tx ugзultltаtпч у "

Фrп.роцй*й 'toMep 
i r)аmу зверttеlutя /проекmу рiшеrпп -MicbKoi padu,/)

голова koпlicii !,плитро ГЕРМАН



БорислАвськА MlcbKA рАдА_

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI
8 демократичЕе скликання

постIЙнА комlсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтектури

рlшЕння
вiд /S.O,/. ,1ОJ,2 рокулФ З+Цб

Розглянчвши проек,г рiшення Ns 5{_!- mr5-2022

Ф*".рцiа"uа rо,"рБо^у ruрп""tlя /проекtпу рiuленtlя MicbKoi padtl/)

бепччш ло чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiй ралi дати згоду (oj},rra*#J"Jd

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



Борислдвськд IvltcbкA рАдА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

вiд /а. o1 ,LQ/,l року Nо

рIшЕння
зl//?

Розглянчвши проект рiшення Ns 545 : mr5-202l

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}rвати мiськiй радi дати згоду rзjсrrэсrrrЁa,)

прийrrяти рiшенrя за запропонованим проектом.

брu".р"цiЛrui, Hol+tep i dапу звернення /проекmу рiutення MicbKoi padtl/)

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА

дрогоБицького рАйону львIвськоi оБлАстI
8 демократичне скликання

постIЙнА комlсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвництва та архiтекryри

Вiд ./J, о/ !oJt року ЛЪ

рIшЕння
3 у/4

Розглянчвшrr проект рiшенняNs 5ý: щ5-2022

комiсiя

ВиРIШИЛА:

бепччи до чваги

прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koпlicii !,митро ГЕРМАН

=Б;



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демокрптrrчше склllконня

постIЙнА комlсIя
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та архiтекryри

рlшЕння
в,д /ý.Q! !U2_рокуN9 ЗZЦ9

Розглянчвши проект рiшення Ns 542- mr5-2022

ення /проекmу pitueHtп MicbKoi pйtt/)

бепччи ло v Bal и

комlсlя

ВиРlШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду (зjС,rrасrr+rсд)

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii н? .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлдстI
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

Вiд /а. о,/ "l0t1
рlшЕння

року л! -З//"2а

Розглянувши проект рiшення до Nq 5бl- mr5-2022

Про затвердження пDоектiВ землеYстроЮ шодо вiдведення земельнИх дiлянок В

л.:.лл.------ r!:-,,,л пллплК,,,,, -а-а пойпrrrr Пr_рiпськпТ пбпясгi та напання ix

безоплатно у власнiсть
фrrrmрацi нuй номер i dаmу эверпенtя /проекпу рiшення MicbKoi раdф

берyчrr до уваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiЙ радi дати згоду lhiС,исса;tи)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicit Дмитро ГЕРМАlt



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичпе скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

вiд r'{,ol ааа"2
рlшЕння

року Лl! tZДl

Розглянувшп проект рiшення до N 5бД ццф:20Л

ПDо дозвiл на виготовлення проектiв землечстDою щодо вiдведсння земельних
лiлянок

(ресспрацiйнuй номер i 0аmу звернення /проекmу рiшення,uicbKcli padtl/)

беDччи до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати мiськiЙ радi дати згоду (oid,иaarrrrrrr,}

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

l'олtlва комiсii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РДДА

дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI
8 демократичне скликаЕня

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань реryлювання земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

Вiд ./J. о( аDд2
рIшЕння

року лl! gZВ Z

Розгляпyвши проект рiшення до Ns 5б3- !тlr5:ДД

дiлянок
1рu"rр"цiйнuй Номер i dапу звернення /проекmу рiuленttя MicbKot pйtl,/)

бепччrr до чваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендчвати MicbKi й радi дати згоду {rЁ;аса*rrrrзI
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii [митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнА комIсlя
з питань регулювання земельних вИносин, будiвництва та архiтекryри

вiд -/1.ol aolt
рIшЕння

року Л& ý2Д З

Розгляпчвши проектрiшеннядоМ 55Д шф:2Q22

Про затвеодження пDоект.у землечстDою щодо змiни цiльового пDизначення зсмельноТ
дiлянки на вул.С,Ковалiва.58 А ч м.Бориславi ЛьвiвськоТ областi та про змiну iT
цiльового пDизначення

(реесmрацiйнuй tюмер i dапу звернешп /проекmу piuleHш MibKoi раdф

берччп до yваги

комiсiя

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

голова koMicii !митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

вiд /rOr"ZOla
рlшвння

рокуЛЬ ýZД'

Розгляпчвшll проектрiшенняJ,'l! 55& ццг5:2Q22

ПDо затвсрдження технiчних документацiй iз землеусц>ою шодо встановлення меж
земельних дiлянок в натчDi (на мiсцевостi) та про передачу ik безоплатно ч власнiсть

(реесmрацi нuй номер i dаmу звернення /проекпу рiuлення MicbKoi padtl/)

берччи до чвагrr

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згодч &dдадrrrцд)
прийняти рiшення за запропонованим проектом,

голова koMicii Ёё2 .Щ,митро ГЕРМАН



,еа,,
а,

БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвниuтва та архiтектури

рIшЕннrI
ва /J. О1 zoйoory xg#y'?{
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