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Бор}lсJlАвськА MIcbKA. рлдл

""нl;,ънiъYь?;ig3,."
8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земеJlьних вiдносин, будiвництва та архiтектури

протокол J\b47

вlд 29. а3. 2o2z рокY

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Герман !.В. голова koMlcll @
KocTiB C.I. застчпник голови KoMlcll

/И.,
tIабан Т.В. секрgfаg KoMicii v. rаб/

, ,D"У"*|
KiKic P.I. ,/'-' ,/L.4. /Vиr|, l Михаць I.P.

KocTiB А.В. _: Яворський Р.С.

1.СЛУХАЛИ: Про дозвiл Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в

особi Бориславськоi MicbKoi ради Львiвськоi областi на
виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки на вул.I.Франка.lб *Г" у с.Попелi
.Щрогобицького району Львiвськоi областi

Ресстрачiя
документа:

Проект рiшення .Пl! б82 - mr5-2022

Резчlrь-t,а ги
го".IосчRання ]а

пDииняття рlшення:

ВИРIШИЛИ:



,J, .СЛУЬЛИ: Про надання земельноi дiлянки на вул..!,рогобицькiй,72l

у м.Бориславi Львiвськоiобластi в оренду ТзОВ "ПI!ВIС"

Ресстрацiя
докум ента:

Проект рiшення Л! б79 - mr5-2022

Резy;rь гати
го"цосчвання за

пDийняття Diulення:

ВИРIШИЛИ; Рiшення KoMicii вiд z 9, Г3 2022 р. Хп!Й дода€ться

З слухдли: Про затвердженrrя технiчноi документацii iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в

Harypi (на мiсцевостi) та про передачу земельноТ дiлянки у
постiйне користування вiддfury освiти Бориславськоi MicbKoi

ради

Ресстрацiя
документа:

Проект рiшення .}lЬб80 - mr5-2022

резчльтати
голосчвання за

пDийняття Diшення:

.<<за>> - 1/ чол.: <<пDоти>> aj : .сl"тримались Д ;

<не бDалн участi в t олосуваннirr - L] .

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMiciT вiд 2 g 0 3_ 2022 р. Л! додасться

4 .СЛУХАЛИ: Про затвердlкення проекry землеустою щодо змiни цiльового
призначення земельноi дiлянки на вул.С.ПетJIюри у м.Бориславi
Львiвськоi областi та про змiну цiльового призначення
земельноi дiлянки

Ресстрацiя
документа:

Пrlоект Diшсннfr.NЪ 681 - m15-2022

резчльтати
l0jlосл'ваIlIIя la

прийняття рiшення:

<<за>> - /t чо.;r.i <<пDотп>> /2 i <<yтrrималпсь a7 :

<<не бDалп участi в голосчваппi>> - 0 .

ВИРIШИЛИ:

голова koMicii

<<за>> - 4 чол.i <<пDоти>> /,' : <<утDималпсь / ;

<<rre бралп ччастi в голосчваннi>> - о .

,L1з
7



f .СЛУХАЛИ: Про затвердження Бориславськiй tлiськiй територiальнiй
громалi в особi Бориславськоi MicbKoi рали ЛьвiвQькоi обл,астi

технiчноi документацii iз землеустрою щодо iнвеrггаризачii
земель у с.Винники .Щрогобицького району Львiвськоi областi та
передачу фiзичнiй особi - пiдприемчю .Щрабу Василю земельну
дlлянку в оренду

Реестрацiя
документа:

Просltт lliruclrllл.]\i 683 - пtr5-2022

Ре:rчлы,ати
голосчвацIIя }:l

II Dltинятl,я pluIeH пя:

ВИРItШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд 28. О3 , 2022 р. Ns?V5 цоцаеться

ý. СЛУХАЛИ: Про затвердженrtя Бориславськiй мiськiй територiальнiй громалi
в особi Бориславськоi мiськоi ради Львiвськоi областi технiчiих
документацiй iз землеустрою щодо iнвевтаризацii земель
с.Ясениця - Сiльна .Щрогобицького району Львiвськоi областi _та
передачу Фермерському господарству ".Щобробуг 2020"
земельних дiлянок в оренду

Ресстрацiя
документа;

Проскт pillrerlllя Лi68J - mr5-2022

резчльтати
голосчваIlня за

пDийняr,тя Diшення:

<за>> - 4 чс,л.l ,,ппотиr> / :,<чтрцмдлпсь Л :

ВИРIttlllЛИ: Рiшсlltlя Koпricii вiц 29 О3 2022 р. ЛЪ

/ .СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до п.п,
MicbKoi ради вiд 02 серпня

1.1 пункry l рiшення Бориславсьitоi
2022 року Nчl045

Реестрацiя
документа:

Проект рilшенпя.]Yg 685 - mr5-2022

резчльтати
голосчваlIllя за

ппиl'iнятr-я пiшенпя:

Вl{РlШ1,I-Ill: Рiшення KoMiciT вiд 29. о8. 2022 р. м 4ф дод^сться

-l



.СЛУХАЛИ:

резчльтатrr
го"llосчвання,]а

пDиllIlяття DlшепIIя:

ВИРIШИЛИ:

особi БорисJlавсl,ttt,i мiськоi ради Львiвськоi областi , на
проведення gкспер,гlIоТ грошовоi оцiнки земельноi дihякки; на

<<не бDали ччасti ll гll. trl:r,ll:tttпi>> - U .

РiшеlIrlя Ko.ricif зi,l 2З_,LQ<1-2022 р. ЛЪ додасться

ПDоект pilllctrlrя .\,lltj7 - mr5-2022

Z9_eД_,2022 р, М 
" фдодsеться

9, слухдли: Про поновлсttttя ,;L,l

lllc,IllrlРесстрацiя
докумеIIта:

Резl,.Iь,l ar ll
I о.Iос\,l]itllIIя }it

ltllItiittяr,t,я |lirrletlrlя :

gдqýддддзlц1 ri rl lr,, r,

ВИРIШИЛИ: Рiшенrlя Hrl. tlc ii tt i

.СЛУХАЛИ: Про лозвi.
особi Боlrl
проведення
вул.Трускаlr

Реt:с,трirцiя
докуiuеIIт1l:

ПDоскт lli

Резr,.-lь,l llt ll
голос\,ваlIiIя J1l

п Dlt fi ltяття Di trl еltrtя:

sjj!z--
<<tle бDа"лlt r,,l:

ВИРIlllИ.ПИ: рiшсltrtя t.

rlicbKoi ради Львiвськоi областi на
|-рошовоi оцiнки земельноi дiлянки на

ll,Бориславi Львiвськоi областi,

Ресс,грацiя
документа:

Проект piItlt,rtllrt.\: 686 - пr15-2022

l Голова ко
|-
lСекпетап
I

,r<iй мiськiй територiальнifi гРомалi Б



/0 ,СЛУХАЛИ: Про вiдмовl,
землеустрою
виготовленпя
встановленl lя (

мiсцевостi)

Ресстр:rчiя
докумеIIта:

ПDоект Dir t l,,

резчльтатrl
голосyвання за

пDиr"rняття rriшеllпя :

ВИРIШIИЛИ: РitшсlIня lil,)l,

|(\, :,,l ,\ док)ментацiЙ iз землеустрою щодо
1, ,,,i 1.1lIlя) меж земеJIьних дiлянок в натур i (на

I1,1l .\, (,()() - пr15-2022

cii tlt,t __29. О 8 2022 р. Jft Э7/ц. дода€ться

l _,аg, о8 2OZZ р. N Ч4f,ll додаеться

Про за,l l с],

цiльовог(,
м,Борисltа,,r _,. ,,.

призначеll1 ]'l

'l:

.//. СЛУХАЛИ: Про затверл;<

до перелiкr, зс
окремимli :]о ]

на вул..Щроr об
земельноi.,ti:
земельних 1 ol]

Ресстрацiя
документа:

Проект I ' 11

Резl..lrьтатrl
I,оJ,tосYваIIня ]а

пDrrirняття пiшепllя:

1(Jal), - -J
<<tle бDалп r ,,,

ВИРIШИЛИ: I'iшl elI tt t,

l i()t]JIення стартовоi цiни земельноТ дiлянки
rt,Бориславi JIbBiBcbKoi областi та продаж

tспiс,гь на конкурентних засалах {на
, , li слектронного аукцiону).

//.СЛУХАЛИ:

резчльтатrt
голосчвання l}а

ппийняття пiшепllя:

I)oeKTy землеустрою щодо змlни
сrtельноi дiлянки на вул.Iвасю4а;23 . у
областi та про змiну ii цiльового

ВllРIШИ-IlИ: Рiшенtlя l ,, , 29_ !!t_,_2022 р. У9 ?|/^ додасться

Ресстрацiя
документа:

Ддgýд_1-1,,, |1.1 _ mr5-2022

,.,ц-,ги;7 : ,ФтDIл;алй аТ
,,lt tt tti>> - _ .

l
l Голова l

|-
lСекпета,



/j .СЛУХАЛИ: Про
особi

дозвiл Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в

Бориславськоi MicbKoi ради Львiвськоi областi на

виготовлення технiчноi документацii iз землеустрою щодо
подiлу земельноТ дiлянки на вул.Братiв Лисикiв у м.Бориславi

львiвськоi областi

Ресстрачiя
докумеliта:

Ппоект пiшення ЛЬ 692 - mr5-2022

резчльтати
голосчвання за

пDrrйняття Diшення:

<<за>> - / чол.: <<проти>> 6 : <<чтDималпсь Z':
<<не боали участi в голосуваннi>> - 2 .

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вiд 2 9 с 3 , 2022 р. Nэ а t/lэ додасться

il1, СЛУХАЛИ: Про надання Фермерському господарству "!обробут 2020"

земельну дiлянку у с.Ясениця - Сiльна ,Щрогобицького району
Львiвськоi областi в оренду

Ресстрацiя
документа:

IIроект рiшення ЛЪ693 - mr5-2022

Рсзr,.,Iьтаr и

голосyвання la
llпииняття Dlшення:

ВИРIШИЛИ: Рiшення KoMicii вlд 29, оз 2022 р. М дода€ться

/ý.СЛУХАЛИ: ,ЖtrН;;:+'*ffi ;rryih;:::
р..r"€

Ресстрацiя
документа:

Прrrект рiшення ЛЬ iz .i- mr5-2022

Резy;rь,r a,t и
голосчвання за

п оrrйняття пiчlення:

(]а,) - 
' 

чол.i (протшr>- Z'-' : {qтDимались r ,):

<<не бпали ччастi в голосуваннiц. f2-

ВИРlШИЛИ: рiшення Korricii вiд 29 с-:! 2022 р. Nэ ?Г/,5-цоласться



БОРИСЛАВСЬКА М ICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвництва та

рIш-lЕння
Вiд 2g.O8 2О22 рокуЛ! Ч?

Розглянyвши проект рiшення Ns бЕ2:_ццф:2Q22

Про дозвiл Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в особi Бориславськоi
MicbKoi ради Львiвськоi областi на розооблення проекry землеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки .

(реесmрацiйнuй но.uер i dоmу звернення /проекmу рiшення MicbKo:t pйll/)

берyчи ло увitгlr

l-олсlва KoMiciT !миrро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MIICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБллстI

8 демократlл.l tl(l скликаппя

постIЙн.]. KoMIcш
з пптань регулюванпя земельних вiлltосин, будiвництва та архiтектури

PIIJJ },t-{ня
ВIд 2g.O8 2о22 poKyNs |f/2

Розгляпчвшп проект рiшення до Л!__J5]9: }щ520П

Про надання земельноi дiлянки на вчл.Дрд,обицькiй.72l у м. Бориславi Львiвськоi
областi в ооеrшу __

(рееспрацi нuй номер i dапу зверн -нь, t /прэекпу рiшення MicbKot paOtl/)

беручп до yвагп

комiсiя

ВиРIШПЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду @Цrfао#Jя.,}-

_ прийняти рiшення за запропонованим пр,:,l)l:том

Дмитро ГЕРМА[I



БОРИСЛАВСЬКА MlCbKA РАДА
дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙнl. комIсIя
з питань регулюванпя земельних вiлrlосин, булiвничтва та архiтектури

рIш t]ння
Вlд 2 g. а8, 2D2? року лI} q,у

"-а_-

Розгляпчвшп проект рiшення до Ns 68q- _,пЁ1022

про затвердження вiддiл.ч освiти Бориславськот Micbkoi оади технiчноi
доцчментацii iз землечсттою шодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi
дiлянки в нат.чрi (на мiсцевостi) та прll гlередач}, земельноi дiлянки у постiйне
кппистчRання

(рессmрцiйнuй номер i dattty звернення /проекmу рiuлення MicbKoi рйф

берyчп до чвагп

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}rвати мiськiЙ радi дати згоду /*rd,ro*arT**)
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koпticii .I|митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MtCbKA РАДА
дрогоБицькогорАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократпчне скликання

постIЙнl. комIсш
з питань реryлювапня земельних вiдносин, булiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вiд 2g.o8. to2z poкyJ$ ,?

Розглянчвшп проект рiшсння до Ns бЕ1- щ!5-282

Про затверДхення проекту землеустроtо шодо змiни цiльового призначення
3еМеЛЬноi дiлянки на вул.С.Петлюри у м.Бориславi Львiвськоi областi та про змiнч if
цiльового _ пDизначення

феесmрацiйнuй номер i dattty зверлtеl п п /проекmу рiше*в MicbKoi padtl/)

берччrr до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
рекомеrцувати мiськiй радi дати згоду /аid,иоаиrzи)

прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii /z flмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоiоБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА KOMICШ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвничтва та apxiTeKry

рIшЕння
Вш 28_р8 2ozz рокуЛЪ lIA

Розглянувши проект рiшеltrrя JФ qý3- mr5-2022

Про затвердження Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в особi

(реесmрацiйнuй номер i dаmу звернення /проекпу рiuлення MicbKoi padu/)

берччи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
РеКОменд}zвати мiськiй радi дати згоду (сЁlrrас*rя*J-
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

pll

:

Бориславськот Micbkoi ради Львiвськоi областi технiчноi док}rментацii iз

Голова KoMiciI .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА М ICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне ск"пикання

I, ltllЕння
Вlд 2,g.O 6. До22 року лi ./? '

Розгляпувши проект рirлення Ng 684- цt5-2022

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд}rвати мiськiй радi дати згоду /СС,иэс*rддI
прийняти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii flмитро ГЕРМАН

про затвершкенrrя Бориславськiй мiськiй територiальнiй громадi в особi
Бориславськоi MicbKoi ради Льuiuськоi областi техrri.rних документацiй iiз
землеусmою цодо iнвентаризацii земель с.ясениця - Сiльна, Дlогqб4ць4gго
району Львiвськоi областi та передачу Фермеоському господарству .'Доброdут
2020'' земельних дiлянок в оренду

/проекrпу рitаення.uiськоt pйtl/)

оеD\,чlI jl() \]B:lI tI



рIшЕння
Вiд 29.0 8 Jo22 рокуЛlЬ зrЦ

Розглянчвши проект рiшення ЛЬ 685- rпr5-2022

Про внесення змiн до п.п. 1.1 п}rнкцr 1 рiшення Бориславськоi MicbKoi ради
вiд 02 серпня 2022 року Ngl045

(рессmрацiйнuй Holtep i dапtу звернення /проеюrry рiutелня .uicbKol padty')

берyчи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати Mi ськiй радi дати з годL/аjй+о*rtrr+rг}
прийrrяти рiшення за запропонованим проекгом.

голова koMicii !митро ГЕРМАН

БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

постIЙн;t комIсIя
з питань регулювання земельних вiдrIосин, булiвничтва та архiтекryри



Борисллl}ськА MICЬKA рАдА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скJIикання

постIЙIL,, комIсIя
з питань регулюваtlttя земсльlItiх Bi.цllocllll, булiвtlичтва та

PlIIl l]llня
Вiд J9.08 юае рокул! q?

Розглянчвши проект рiшення Ns 686- t: 15 -2022

пDо дозвiл Бориславськiй мiськiй теритtlрiапьнiй громадi в особi Бориславськоi
MicbKo'[ оади Львiвськоi областi на лроведення експертноТ грошовоi оцiнки

tl
(рееспрацiйнuй номер i dаmу звеlлlttttп /пlюекmу рiuлення,uicbKoi pйtt/)

беручlr jlо ува гlt

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi датl,r згод}, (е+ся+асrяrсrrl

^ 
прийняти рiшення за запропонова Il IIN{ llpocкToм.

голова koMicif 1а !митро ГЕРМАН



БОРИСЛ Д l}CIlli.\ MICbKA РАДА
дрогоБицького |,дI]iоl I}, львIвськоi оБлАстI

8 демоlt1lатtt, lllc скликаllня

постIЙ]l комIсIя
з питань регулюванIrя земе.lLIIIlх llilttocиH, булiвпичтва та

PIlll l,iIня
ви s9,аё-ееzе року ЛЪ 4?Ь

Розглянчвши проект рiшенttя Nл__6$Z-_ r 
- -2022

Поо поновлення договору оLенд1.1 :rr-,1ццi lll_vp Орисi .

(реесtпрацiйнuй номер i datly зверttеttttя /проекmу рiutення MicbKoi padll/)

берччи до yваги

комiсiя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй оадi датl t зголу (<il*lэз+lжl
приЙняти рiшення за запропоноR: l | | ] l \t I tl)oc liТoM TepMiHoM цд 3- poKiB.

I

I

голова koMicii !митро ГЕРМАН



з питань регулIоваtIня ельrl llx RlдIIосин, BIlrIlll,Ba,l,a а

PIIlI i,lIня
вiд 29 , оа,2D 22 року Nа Q7/2

Розглянчвши проект рiшення N! 6(Xr- l 15-2022

(рееспрацiйнuй номер i Оап ty зь,:1_лн с ttt tя /проекпlу рiuлення ,uiськоi padtl/)

беDучrr до увагlr

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекоменд},рати мiськiй радi Дати ] г|):l\,_!ПаwзДщ,L
прийняти рiшення за запропоноваI]и \1 IIpi]cliToM.

голова koMicii {митро ГЕРМАН



I- , ; ---,]

lп,;лl

ц:,)
БорислАвсLli.\ MIcbKA рАлА

дрогоБицького PAii()il у львIвськоi оБлАстI
8 демок;l lt,l,tt, rl lc скликання

пoC,1-1iitr комIсIя
з питань реryлювання земе.11,1, !l ý г i ttlосин, булiвничтва та архiтекryри

I,tIIl l )tня
Влд aq, ОS. Дд22 polcy Ха q!!ц

Розглянчвши проект рiшення Nc_ r" l l - ll . -2022

Про затвердження звilч про eKcrlc1l гl;y r рошову оцiнку. вк.пючення до пеDелiку
земельних дiлянок. якi виставлrt tt ! ,,crL__ Iia земельнi тоDги окDqмими лотами.
встановлення стартовоi цiни зс,!.:.!!r| ,'l'___дiлянки на вул.Щ
м.Бориславi ЛьвiвЪькоi областi гlr r :1,, ;lt земельноi дiлянки }, власнiсiь ' iTa

конкурентних засадах (на земелыrtl.\ ]( i,! !у формi ел9Iсгронного аукцiону).
(реесmрацiйнuй номер i dat, _- , lll,. , ttя /проекmу рiuлення .uicbKoi' pйtl/)

беDyчи до чваги

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати ,, |@
прийняти рiшення за запропоноIr1]] , t,oм.

голова koMicii 22 .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MICьKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, булiвниuтва та архiтектури

рIш Ення
ВИ 2 g. о8. 2о2? року ЛЪ З!j2

Розглянчвши проект рiшення Nч_.ý!8-_rпr5-2022

Про затвердження пDоеюу землеустDою щодо змiни цiльового призначення
земельноi дiлянки на вул.Iвасюка.23 у м.Бориславi Львiвськоi областi та про змiн),
ii цiльового призначення,

феесmрацiйнuй но,uер i dаrпу зверlrcння /проекmу рiuлення MicbKoi' раdu/)

беручи до чваги

!митро ГЕРМАН



БОРИСЛАВСЬКА MtCbKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з питань регулювання земельних вiдносин, будiвничтва та архiтекryри

рIшЕння
ВИ 29 оЪ. 2о2z року ЛlЬ ЗlУз

Розглянчвши проект рiшення до Ns Ф2: щ!5-2022

Про дозвiл Бориславськiй мiськiй терлтгорiальнiй громадi в особi БориславськоТ
MicbKoi ради Львiвськоi областi на виготовлення технiчноi докчментацii iз
землеустрою шодо подiлу земельноi дiлянки на вул.Братiв Лисикiв у м.Бориславi
львiвськоi областi

(реесmрацiйнuй номер i dаmу зверненttя /проекmу рiuлення MicbKot padtl/)

беDччп до чваги

комiсiя

В иРI Ш ИЛА:
Рекомендчвати мiськiй радi дати згоду /rfiяааиr*I
прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii Щмитро ГЕРМАН2



БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицького рАЙону львIвськоi оБлАстI

8 демократичне скликання

ПОСТIЙНА КОМIСIЯ
з пптань реryлювання земельних вИносин, булiвництва та архiтекryри

рIшЕння
Вlд z9.o8. Zo22 рокуЛIЪ _l4у

Розглянyвшп проект рiшення до Ns б9З- rпф2022

Поо надання Феомерському господарству "Добробут 2020" земельну дiлян\у у
с.Ясениця - Сiльна Дрогобицького району Львiвськоi областi в оренду.

Qлессmрацiйнuй номер i datTty звернення /проеюпу рiшення MicbKot padtl/)

беDyчи до yвагrr

комlсlя

ВиРIШИЛА:
Рекомендувати мiськiй радi дати згоду (сjСле+ия*rrJ

прийrrяти рiшення за запропонованим проектом.

голова koMicii .Щмитро ГЕРМАН



БОРИСJIАВСЬКА MICЬKA РАДА
дрогоБицъкого рАйону львIвськоi оьлдстr

8 демократrrчве склпканпя

постIЙнА комIсlя
з п!лт8llь реryлювпшпя земельrtих вiдпосrrrr, будiвнпцтвд та архiтектури

рIшЕння
Влд 2g о8 .aD"z року t* Ч Y,l5

Розгляцчвш П проект рiшенн я N9 _dЦ -._щ-___2о22

(реепрацiйлtй намер i dаmу звернеюл /прсlаопу piuteHtь MicbKoi рйУ)
бепччп до чвагп

комiсiя

ВиРIШИЛА:
рекомендуватч поzоdumu / еiёlповапъ

I.al |49v lrlrvJ lclDal -
львiвськот областi

голова koMicii
[митро ГЕРМАН


