
БРОВАРСЬКА MI~ЬКA РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Пр? затвердження матеріапіа попереднього погоджен~я 
МІСЦЬ розташування земельних ділянок під розміщення 

об"єктів юридичним та фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.04.05 N!! 800 щодо 
затвердження матеріалів попереднього погодження місць розташування 
земельних ділянок під розміщення об"єктів юридичним та фізичним особам, 
враХОПУJОЧИ відповідність розміщення об"єктів генеральному плану забудови 
м.Бровари та керуючись ст. ст. 12, 151 Земельного кодексу України, п.12 

Перехідних положень Земельного І(одексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Броварської 

міської ради від 19.12.2002 N!! 1131-08-24 "Про резервування земельних 
ділянок в м.Бровари" зі змінами, затвердженими рішенням Броварської 
міської ради від 24.04.2003 N!! 240-12-24 "Про внесення змін до рішення 

. Броварської міської ради від 19.12.2002 N!! 131-08-24 "Про резервування 
земельних ділянок в м.Бровари", а також враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та екології, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити матеріали попереднього погодження місця розташування 
земельних ділянок під розміщення об"єктів: 
, 1.1. Товариству з обмеже~ою відповідальністю .::Базис-Буд~онтаж" 
оріЄНТОВНОIО площеlО 0,82 га пІД розширення терИТОрll для БУДІвництва 
. блокованої житлової забудови на території ІУ житлового району; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Базис-Будмонтаж" 
,орієнтовною площею 1,8 га для будівництва житлового комплексу з 
,вбудовано-прибудованим торгівельним сервісним центром по 
вул .. В.Чорнові~а; . . . 

1.3. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "БроваРСЬКIJЙ 
,домобудівний комбінат "Меркурій" OP.iЄHTO~HO!O п~о~ею 0,08 га під 
:':буді~ництво бювету по бульв.НезалеЖНОСТІ в раИОНІ Сll:ТУ-4; 
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1.4. Орсндному lІіJtЩ111СМС1'ІJУ "БРОI)LІIШЩ'.)МЖIІ'I'Jlобуд" opїCIITOBHOIO 
IІлощеlO 0,7168 1'1\ ДШІ будіОIJИЦТIШ IlіД'1I.!МIЮ'I' nВТОСТОЯllt<ll ПО 
бульв.Незале>J(1І0с'гі.17: 

1.5. ПРIlПП1'IЮМУ ІІІ)'ІІІ')ІІСМЦІО АльохіllН' (}JII,',I ('~MClliBHi opїCIITOBIIOIO 
пп о щеJ.? "І ,О Г'І ДШІ БУJtіlJJlІІЦТОО JJОДІІО"()'І)'НРЩ"ЮГО l\омплеlССУ па розі 
пул.l(ИIDСIаІ(ОІ тп 11)'JI. В. t l"I)II\1uiJlu; 

1.6. ТОІЩРІЮ'І'ВУ ~I обмежеllОЮ lIiJtl нщіДIIJIІ,1І ЇСl ю .,IОрНДНLlllllіі 
М" .. , 

дспартамент IfIII\ЩI(С~ "111«:11'1'0011010 ltJющ~ю :!,() 111 ДЛJІ бvдіВНIІЦТВО 
виробничої бази 11І1 '1''''PII'I'OI,i'I· ГlРОМОУЗJIU; • 

1,7. ПРИППТllnМУ ІІІІ"ІРІІСМЦІО ГОJІОШІ'І 1111)11\' Лlштоліївш орієнтовною 
пnоu~еlО 0,05~ ГІ\ ДШІ (')УJtіШIІІЦ'I'оа аU"ОС'J'OJIІІЮІ ІІН IІУJI,')tlJ1і'ИIН Llllій в раnОllі 
РОЗМ1ЩСІІJlЯ вл r .. УllршшіШIJI мсхш.ізацїі БУJtіЩ'JlltIIIlХ робіт": 

1.8, ТЩЩРI1С"I'IIУ ') обмеЖСIІОЮ lІіJ"'ЩlіЩ1J11lllістю .,Сl1а(1Т8ІС" 
орієнтовноlO ПЛОІЦЩ() 0,50 1'(1 ДЛJІ будіШIІІНТIJLI I'ОН·'II.!ltII'О I\ОМllлеl\СУ ш\ розі 
ВУЛ •• вул. КИЇВС()f(П '1'(1 В,ЧОI)1І0IJіЛt\; 

1.9, TOnOJlIIC'I'IJY ~ обмеженоlO IlіДllOlllд"m,IІIL:1'Ю "Продагросервіс" 
орієнтовною ПЛОIJ\ОЮ 1,0 I"Ll ДJ1Я РОЗUJиреllШI 1'('1'11'1'''1'1'1' lІід БУдіВ ..... цтВо та 
обслуговування rlll~11Мщ,.(с·l'У (торгівслы�o-ро'шшIщJlltIIoгоo І\омплексу) IIn 

перетині вул, ЧеРIJJtХt1I1(~I.,(t.1I·о 'I'n ОУJ1.1<ИЇОСI .. lсо'і: 
1,.10. ТОЩЧ1IН!'I'ВУ 'J uбмеЖСIІОIO oiJlrlOlJiJtl'JII.IIIL!'I'IO "Західні будів~Jlыli 

технологі'і" оріСIfТnlllЮIU IJJIОlцеlО 1.2 га lІід GУJtll"'''Н'11Ю бtlгаТОЮ1L1РТllРНОГО 
житлового БУДI·ппе)' 110 pu~1 ЬУJl.,В,ЧОРllооіJIО '1'0 U)'JI.II,'IYOIIIICblcoro, 

ПроеJ<ТПО"lеаmТ(111I1сtlу ДОI(умеll'гоціlO І)ІІІСШІ~''''ІТІІ n складі загального 
проеl(ty, ЯJ(ИМ перод61\1IIt'І'Н ЬШ(ОIIOIІIІIJ геllсрtUlt.lЮI'" IIJЩІІУ території чаСТ1ІІ1ІІ 
ІУ житлового pnf1nfl)' І' 11Lt"01li рuдіОС'I'Оllці'l' 110 1t~"'I, 1\1I\'PCblCЇn opirll1'oBHOIO 
ппощею 4,4 гц; 

1.11, ТОРПf111~ПIJ)' 'J uGмежеllОIО оіДllоuIДLtШttll\:''І'І,", "Трест "lОРКООIІЦЯ
житлобуд" орIС1f1'(')І11IОЮ tJJtощсlО 0,85 го ДJtSI Gудll"''''''''(Щ бnгатокоаРТI1РIІOl'О 
житлового БУДJ'П1le), І ш '1't!1'11'I'bl,i'l' 11 чuрги l(шtjJ'I'LtJlу tlJl1 М rt І I\О1,I(IІП. 

ПроеJ('J'пс) .. r(ЩllrОI'II~IІ)' ДОI(УМСН'l'(\ціlO lJIII(Utl~'ltt\'l'" І) СКJInДЇ зогаЛbllOГО 
"роеl<ТУ, ЯJ(ИМ ПС!JlодбltlJJ1'I'j1 U111(ОНUНШI l'eJlepLtJltJHUI'O ІІШШ)' території чаСТlllll1 11 
черги lсвартм)' ОnIМГIШt!1tltнtl оріСlI'I'ОI)IІОIO IIJtUЩ~Ю ~,,.~R ГN; 

1,12, ТРППI1IІQ'I'lіУ ~ uБМС)J(СНОЮ lJіДllОulдшlttlll~II'Ю Будівельно компанія 
"МаГIiУМ IrrnC!o'l'" opleH'l'UJJIIOIO lІJ'ОЩС'О U,SO І'А ДЛЯ будіВllІІЦТПП 
багаТОJсоартнрпрrп ~lfII'I'JJtШt)J~О БУД1l111(У Ш\ '11t!J)tlll'ОІ"1\' 11 черГIl Iсварт(Щ)' 
Олімпіf1сьrеlіlf, 
. ЛроеJ('J'IJО:r'(nllI'I'ОРIІШIУ ДОl(УМUIІ'l'l\цtIО UШ(UlI~'tjt\'I'" ~ оклцді З~lГЦЛЬ110ro 

. цроеІСТ)', ІJI~ИМ "'111~1f,6"IIII'I'1I UШСОІШІІІІSІ I'сllсl'LtJlыtJоo нтш)' теРllторі\' '1ПС'ГIІ}Щ Н 
;' "ерги Iсвцртад)' РnIМIlIlit!I.юtft орIЄIІ'l'UШIОIО ШІUЩ\!Ю ~,;'R fR. 

.. 2, З~М~Пff'ЮМ~ UIMIJJ)' MICblco'i 11ОДН ь мІШlчlt"" ~·~I'M't. з ДІШ ПРIІЇЇIlJ1Тl'Я 
ДQlIОГО piJQerflf", )І IfJIіШ:111І'1 IUІJ11ДJ1I.fШIМl1 '1'0 фt~ШЧШIМ" \1Р~бі\М'" ЗЦЗI10'lСll1tМН n 

.. 11,,1 \Д~lioгC) рIП'~fіJfff.IlOlIШШljtt 11С~СI'UУШШШI jСМ~ШіIШК Д'J,SЩОКt 



3. Надати JОРИДИЧНИМ особам, зазначеним в п.1 даного рішення, 
дозволи на ?роведення проектно-вишукувальних робіт. Проектно-кошторисну 

документаЦ1l0 замовити та розробити, згідно діючого порядку, яку погодити та 
затвердити до 14.04.06. 

У випадку прострочення вказаного терміну, поновлення дозволу на 
проектно-вишукувальні роботи проводиться в такому порядку, як і його 
надання. 

4. Внести зміни до рішення Броварської міської ради: 
4.1. від 15.04.04 Н!! 442-21-24 "Про надання земельних ділянок та 

затвердження матеріалів попереднього погодження ... ", п.3.2 відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "Фармадом", визнати таким, що 
втратив чинність, в зв"язку з невиконанням п. 6 даного рішення (не проведені 
проектно-вишукувальні роботи); 

4.2. від 15.04.04 Н!! 442-21-24 "Про надання земельних ділянок та 
затвердження матеріалів попереднього погодження ... ", п.3.7 відносно 
приватної виробничо-торгової фірми "Демос", визнати таким, що втратив 
чинність, в зв"язку з невиконанням п. 6 даного рішення (не проведені 
проектно-вишукувальні роботи); 

4.3. від 15.04.04 Н!! 442-21-24 "Про надання земельних ділянок та 
затвердЖення матеріалів попереднього погодження ... ", п.3.4 відносно 
Релігійної громади Римсько-Каталицької Церкви Пресвятої Діви Марії 
Неустанної Допомоги, визнати таким, що втратив чинність, в зв"язку з 
невиконанням п. 6 даного рішення (не проведені проектно-вишукувальні 
роботи); 

4.4. від 19.06.03 Н!! 251-13-24 ,,про надання земельних ділянок та 
затвердження матеріалів попереднього погодження ... ", п.3.8 відносно 
приватного підприємця Власенко Єфросинії Семенівни, визнати таким, що 
втратив чинність, в зв"язку З невиконанням п. 6 даного рішення (не проведені 
проектно-вишукувальні роботи). 

5. Продовжити терміни дії дозволу на проведення проектно
вишукувальних робіт терміном до 14.09.2005 року: 

5.1. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" під 
будівmщтво багатоквартирного житлового будинку по вул.Кірова в районі 
розміщення буд.Ng30; 

5.2. Приватно-виробничому підприємству ,,БКС" для будівництва 
цеху по виробництву метало-пластикових конструкцій ~o. в~~.Щолківській В 
районі розміщення автогаражного кооперативу "АвтомоБІЛІСТ ; 

. 5.3. Товариству з обмеженою відповідаль~іс~~,Т~лмон-СІО" для 

. будівmщтва культурно-оздоровчого центру по ВУЛ.КИІВ~~Ю~, 2:5; " 
.. . . 5.4. Приватній проектно-по.шуково-вироБНИЧIИ фІРМІ "М-ЕКО w~ 

будівницТва адміністративного ПРИМІщення по вул. Черняховського в раИОНІ 

.. Розмііцення фабрики "Галина-Бланка"; .. ,... .. 



5.5. Приватному підприємцю Колодій Олені Михайлівні для 
будівництва автомийки з боксом ДЛЯ ремонту автомобілів на розі 
вул. Черняховського та вул.В.Інтернаціоналістів; 

5.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро-Арт Сервіс" 
для будівництва станції технічного обслуговування та мийки автотранспорту 
на розі вул.Щолківської та бульв.Незалежності; 

5.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Монобуд" для 
будівництва адміністративного будинку та складських приміщень по 
вул. Чернховського в рай~ні розміщення комунального господарства; 

5.8 .. Представництву Асоціаціі "СОС-Кіндердорф Інтернешнл" для 
будівництва дитячого містечка по вул.Шевченка в районі житлового масиву 
З " " елена галявина . 

6~ Земельному І~ідділу міської ради в місячний термін, з дня 
прийняТrя даного рішення, укласти з юридичними особами, зазначеними в 
п.5 даного рішення, додаткові угоди до договорів резервування 'Jемельних 

ділянок. 

Міський голов 

М.БРовари 
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рішення покласти на першого 

В.О.Антоненко 



погодЖЕНО: 

Секретар ради 

ПершИЙ застуПНИК міського 
гоЛОВl{ 

Завідуючої ЮРИДIlЧНИМ відділом 

Головний архітектор міста 

ЗавіДУЮЧОЇ загальним відділом 

Гопова постійної комісі'ї з питань 
розвитку та ~пагоустрою територій, 
зеМ~ПЬН1іХ ВІДНОСИН, архітектури, 
БУДІвництва та екології 

( 

т ,В.Г 0PAЇtII\ 

, ~ 
с d I.Г.Лавер 

к.Л,Тепеmева 

••• t 

Н.l,ГнатюК 

С.м.возJU1К 



\МL (L~'t...t.? 

~:? 
~"'iVї-ic-fолові;\нТоненКу в.о. 

. ~.емельниіі відділ просить Вас розглянути на черговому засіданні сесії 
МІсЬКОІ ради питання про затвердження матеріалів попереднього погодження 

м!сць розташування земельних ділян.ок під розміщення об"єктів юридичним та 
фl~ИЧНИМ ~собам, надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення проектів відведення із 
ЗМІНОЮ ~ль~вог~ призначення та внесення змін до рішень сесії 
БроваРСЬКОI МІСЬК01 ради: 

1. З.атверди:и мат~ріали попереднього погодження місця розташування 
земельних ДІЛЯНОК ПІД РОЗМІщення об"єктів: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Базис-Будмонтаж" 
орієнтовною площею 0,82 га під розширення території для будівництва 
бцокованої житлової забудови на території ІУ житлового району; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Базис-Будмонтаж" 
орієнтовною площею 1,8 га для будівництва житлового комплексу з вбудовано
прибудованим торгівельним сервісним центром по вул .. в. Чорновіла; 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
домобудівний комбінат "Меркурій" орієнтовною площею 0,08 га під будівництво 
бювету по бульв.Незалежності в районі СПТУ -4; 

1.4. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" орієнтовною 
площею 0,7168 га для будівництва підземної автостоянки по 

бульв.Незалежності,17; 
1.5. Приватному підприємцю Альохіній Ользі Семенівні орієнтовною 

площею 1,0 га для будівництва водно-оздоровчого комплексу на розі 

вул.Київської та вул.В.Чорновіла; 
1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридичний 

департамент Мінімакс" орієнтовною площею 2,0 га для будівництва виробничої 
бази на території Промвузла; 
. 1.7. Приватному підприємцю Головач Надії AнaTo~iїBHi ~~іЄНтовною 
площею 0,052 га для будівництва автостоянки по вул.ЗалIЗНИЧНІИ в районі 
розміщення ВАТ "Управління механізаці! буді~ельн~ робіт"; " . 
. ". 1.8. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ "Спартак ОРІЄНТ~ВНОЮ 
Площею 0,50 га для будівництва готельного комплексу на РОЗІ вул .. вул. КИІвська 

. т.а В.Чорновіла; . . . . " 
'. . 1.9.' Товариству з обмеженою ВІДПОВlдалЬ.~IС~ "Про~агросеРВIС 

. ~рієнтовною площею 1,0 га для розширення терИТОрІІ ПІД БУДІВНИЦТВО та 
: ~бслуГовуванНя гіпермаркету (торгі~~ЛЬНО:РОЗВ8)J(ального комплексу) на 
.~ пер~ині вул.Черняховського та вуЛ.КИІВСЬК~I~. . ".. . . 
~" .. ~ :,:r_. :, -1.10~ Товариству з обмеженою BIД~OBIД~ЬHICTIO ЗахІДНІ БУДІВельш 
;:. ~~~НОЛ~~ії'" орієнтовною площею 1,2 ~a ПІД БУДІВНИЦТВО багатоквартирного 
';; ~~T~~BOГO будинку на розі ВУЛ .. В.ЧОРНОВІЛ~ та вул.П.Чубинського. . 
.-:і.···:::.: .. \. ... 'Пр . _ .... тorорисну документаЦІЮ виконувати в складІ загального 
· .. · оектно КО"н. ... J7 
~<oIip"oeтt-rv' '0" б пити виконання генерального плану ТВ'JИ8f3t1 'ldCIE1ifiC ... 
~~"~:;I~,.:~;:,J.t:.~~ перед .a~ І &роварсы�ІІАR ІПа~, 
~:'~··.~;·~.::.-2:;:··:O.:'.~··J;-· ,.' . в І ин. м '-5~ ~ ~ ~~'f .. .".·:·\$ •. o,,·~ .,..... х ДИ 11 ,,~~ 
,,*~: .. ;:::: ... ; J.:., . ~... . . ~ 
О., ' ...... "" •• " • ~~.. л,~ 01" 



житлового району в районі радіост ... ... .. . 
4 4 . анЦН по вул. КИJВСЬКІИ ОРІЄНТОВНОЮ 

площею , га, 

1.11. Товариству з обмеженою віДПОВJ·Д . "Т 10 
б " . альН1СТЮ рест" РКОВИЦЯ-

ЖИТЛО уд ОРІЄНТОВНОЮ площею О 85 б . , га для УДJвництва багатоквартирного 
житлового будинку на території 11 черги кварталу Олімпійський. 

Проектно-кошторисну документацію виконувати в складі загального 
проекту, яким пе~ед~~чити .. вик~нання генерального плану території частини 11 
чеРПf кварталу ОЛІМПІИСЬКИИ ОРІЄНТОВНОЮ площею 2 48 га· 

1.12. Товариству з обмеженою відповідаль~істlО' Будівельна компанія 
"Магнум Інвест" орієнтовною площею 0,50 га для будівництва 
баГЗТОІсвартирного житлового будинку на території І І черги кварталу 
Олімпійський. 

Проектно-кошторисну документацію виконувати в складі загального 
проекту, яким передбачити виконання генерального плану території частини Il 
черги кварталу Олімпійський орієнтовною площею 2,48 га. 

2. Земельному відділу міської ради в місячний термін з дня прийняття 
даного рішення, укласти з юридичними та фізичними особами, зазначеними в п.l 
даного рішення, договори резервування земельних ділянок. 

3. Надати юридичним особам, зазначеним в п.l даного рішення, дозволи 
на проведення проектно-вишукувальних робіт. Проектно-кошторисну 
документацію замовити та розробити, згідно діючого ПОРЯДКУ, яку ПОГОДИТІІ та 

затвердити до 14.04.06. 
У випадку прострочення ВІСазаного терміну, поновлення дозволу на 

проектно-вишукувальні роботи проводиться в такому порядку, як і його надання. 

4. Внести зміни до рішення Броварської міської ради: 
4.1. від 15.04.04 Н!! 442-21-24 "Про надання земельних ділянок та 

затвердження матеріалів попереднього погодження ... ", п.3.2 відносно товариства 
з обмеженою відповідальністю "Фармадом", визнати таким, що втратив чинність, 
в зв"язку З невиконанням п. 6 даного рішення (не проведені проектно-
ВИІІІукувальніроботи); . 

4.2. від 15.04.04 Н!! 442-21-24 "Про надання земельних ДІЛЯНОК та 
затвердження матеріалів попереднього погодження ... ", п.3.7 відносно пр~ватної 
,ВИРОбничо-торгової фірми "Демос", визна~ таким, що втратив . ЧИННІСТЬ, В 
зв'~JlЗКУ З невиконанням п. 6 даного РІшення (не проведеНІ проектно-
,ВИІІІукувальні роботи); . 
:',: '4.3. від 15.04.04 Н!! 442-21-24 "Про н~~ння зем~ьних ДlЛЯ~~~ T~ 
; .,~~тВердження матеріалів попередньогО погодження .... ~ п.~.4 BIДHO~~O РеЛІГІИНО~. 
: гpoi\raд' и Р -К "'алицької Церкви ПреСВЯТОІ ДІВИ МаРІІ НеустаННОІ . , имсько а... ." 6 
:'допомоги, що втратив ЧИННІСТЬ, в ЗВ язку з невиконанням п. , , '; , визнати таJ(ИМ, . б ) 
~:~~~ro рішення (не проведені проектно-вишукувалЬНІ ро оти ; . 
[i:;:~·;.;~:',:,:' ::,4.4. від 19.06.03 Н!! 251-13-24 "Про н~~ня зе~ельних ДІЛЯНОК та 
~'заТве ,,' ,', .. днього погодження... , п.3.8 ВІДНОСНО приватного 
i~;:'ii:':,. p;~?КeН1pl матеРІалІВ попере 
0'\':1,:' -" .: ., 
~Vi~ ;~i1· ~ ... -:. : ~ 



підприємця Власенко Єфросинії Семенівни визнати таким що . 
"язку з невиконанням 6 '. ,втратив ЧIІННlСТЬ, 

В зв . б) п. даного РІшення (не проведені проектно-
вишукувалЬНІ ро оти . 

5 Продовжити термін '" . . . и Дll дозволу на проведення проектно-
вишукувальних роБІТ теРМІНОМ до 14.09.2005 року: 

. 5.1. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" під 
БУДІВНИЦТВО багатоквартирного житлового будинку по вул.Кірова в районі 
розміщення буд.N!!30; 

5.2. Приватно-виробничому підприємству "БКС" ДЛЯ будівництва 
цеху по виробництву метало-пластИІСОВИХ конструкцій по вул.щолківсы�ійй в ..' . раноНІ РОЗМІщення автогаражного Ісооперативу "Автомобіліст"; 

5.3. Товариству з обмеженоlO відповідальністю "Телмон-СІО" для 
будівництва культурно-оздоровчого центру по вул.КиївськіЙ, 225; 

5.4. Приватній проектно-пошуково-виробничій фірмі "М-ЕКО" дЛЯ 
будівництва адміністративного приміщення по вул. Черняховського в районі 
РО:Jміщення фабрики "Галина-Бланка"; 

5.5. Приватному підприємцlO Колодій Олені Михайлівні для 
будівництва автомийки з БОIССОМ дЛЯ ремонту автомобілів на розі 
вул.Черняховського та вул.В.lнтернаціоналістів; 

5.6. Товариству з обмежеНОIО відповідальністю "Євро-Арт Сервіс" ДЛЯ 
будівництва станції технічного обслуговування та мийки автотранспорту на розі 
вул.ЩОЛlсівської та бульв.Незалежності; 

5.7. Товариству з обмеженоJO відповідальністю "Монобуд" для 
будівництва адміністративного будинку та складських приміщень по 
вул. Чернховського в районі розміщення комунального господарства; 

5.8. Представництву Асоціаціі "СОС-Кіндердорф Інтернешнл" для 
будівництва дитячого містечка по вул.Шевченка в районі житлового масиву 
"Зелена галявина". 

6. Земельному відділу місы�оїї ради в місячний термін, з дня прийняття 
Д~HOГO рішення, укласти з ЮРИДИ;НИМИ особами, зазначени.ми в п.5 даного 
РІшення, додаТlсові угоди до ДОГОВОРІВ резервування земельних ДІЛянок. 

,', . 
, ЗавіДУlоча земельниМ відділом 

ф.... ;.' 
.: . 

' .. ;, 
~: .. -. 

о' 

Т.В.Гордієнко 
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