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Додаток 1 
до ріmевиа Броварськоі міськоі Р..ВДИ 
Biд~ /J.;f. ар. Не o~-$ -аг , 

.t.КпJa 

УГОДА 
про епівnpaцю 

"" 2006р. 

Броварська міська рада київської oБJIacтi (далі мі ВiJcIopa Оnексавдровича, ккиА діє' . - сыса рада) В особі мicькoro nшoви Aнroвeнкa 
~aвВJJ", 3 однієї сторони, та BJДlJOВ1ДНO дО ст. 42 Закону України "Про місцеве 

МіжреПОНВJ1Ьна Академік упрaвnіИНJI n СОНМ ф' 
реаора Гonоватого МикоJIИ Федоровича, JIICИ~ діє н ом. У ОРМс1 АЗТ ~ani - МАУП) в особі 
VrDllYПРО співпрацю (.luшi _ Угода) про ивведене нижче. а П1дСТ8Вl татуту, з uппоі cropoии, у.к:шши IUO 

1. 3аranьнїположеннв 
1.1. ЦІ Уroда регуmoє взаємовідносини сторін - Міської ради та МАУП 

•• ""'n1l'UUV " • _ • " • • - у ranyзих Н8ВЧlШЬRо-
• _ .. ~ ...... 01' ОСВlТИЬOll ,наУКОВОl ДJJIJIЬносп, CI1pJIМoвaвoi НВ: 

-~ еф~ОCn ~ у зaгanьноосвї11lix иавчanьвиx 38КlIIЩ8X; 
- mДrOТOВКY учиш до вступу у ВИЩІ иавчальиі 38КJI8ДИ' . . ' 
~ додаткових ОСВ1ТИ1Х пocnyr, cnpимОВ8ВИХ на пor.пибпeвe вивченви учн.вми lI8ВЧВJIЬВИX 
38КJDUIIВ м. Бровари окремих пpem.lетів; 

- ЩЦВИ11teВВR квam ucaцu пpaцtВНИICIВ 0СВ11И М. Бровари; . 'ф. ... . . . 

- розробку вaвчaJПdIо-мeroдичиих мперівпів; 
- ПРО~ сIJim:виx наукових доспіджеиь, зanyчeвии учнів Н8ВЧIШЬRВX зaкmщiв М. Бровари до 

yчacn в цих дocmджeнниx, eкcnepимeaтanьнy апробацію вoвirвix наукових розробок; 
- pmpoбк:у і реапізацію cпinьниx освї11lix 'І2ваукових пporpaм; 

співпрацю cropiв в ішпих вanpвмкax. 

2. Прrдalет YrOДII 
2.1. Сторони зДЇЙСJПOЮТЬ cniпьну ДЇJIJJЬBicть по cтвopeвmo в м. Бровари првватвоro вищоro 

вавчanьвоro закладу "Вкономіко-правовd технікум при Міжрегіоиanьвій A.кaдeмti 
yпpaв.пiв:mI пеРСОR8JlОМ". 

2.2. cropoвв цієї угоди здійCВIOlOl'Ь спі.пьву дiJшьнiС'ІЬ за иапрямками, ВКа18НИМИ в п. 1.1 Уroди, а 

саме: 
2.1.1. Oprвnї_цi- б~oro ВВВЧВJJЬВO-вихоВИОІ'О процесу в lI8ВЧВJJЬВИX З81CJI8Д8X м. Бровари 

ЗІіДВО з РОЗРО5ЛеВВМВ lJDВВ8МR і ПРО1Р8М8МИ заllllJlPllМКВМИ пiдroroвки фахівців у. МАУП. 
2.1.2.ЗдilсвеввиIl8В'DUlЬНО-Мe'J.'OдIIЧВОro зaбe.:JneЧевна дiJшьності навчanьвиx 3ВICJIВДЇВ м. Бровари. 
2.13. Cninьвe проведeвв.tl baykobo-ДOCJDдниx poбh; запучевви 11р цid poбmи учнів IIIIIJЧВJIЬВИX зaкmщiв 

2.1.4. ~ 1DOpЧВX В'QJICJCDIВiВ пeдJII'OI'ЇЧВНХ '18 вауково-пeдaroгічвих праціввиків МАУП '12 
вчвreпiв зaranьвoocвi'mi JIIIIIчIшыІих 38ICJ18ДiВ мо БРОВаРИ з мeroю Шдroroвки підручвиків, 
lIIВЧaJJЬВИx: пociбвmdв та iвmoiJlllllЧlUlЬНO"е'ІОдІІЧІІОї ni~'. • 

2.1.5. ПровeдeвiUI ва базі зanшьвoocвi'mїX lI8ВЧ8JIЬНИX 38ICJI8ДIВ м. Бровари 1JI'1'eJIeПy8JJ 1J'OP. 
змaraвь, К'OIIJCYPCЇВ з МerOIO ВJIIIВJIeRSI здібвоі 'I818D8В~ молОДІ. • • • 

2.1.6.1Ipoвeдeвmr семінарів та ковФеравціІ J11UI JИICП8д8.Ч1В ЗВnШЬВООСВ1ТIDX ~ ~ 
м. Бровари з метою зaпpoвaджeвmI у вaв~ J1IX!цес персщc.moro пeдaroпчвoro 11PCВJ1lY. 
~ •• -..:.ш ..... вщенвя професіЬОro РіВНІ ВЧИ'J,'eJDВ. 

2. 
....... -ІАІА OCВJ'ПDX '1'ІІХВOnшJnt JIIi'" • • ... ......-...,Iauv Б ~A' А'УП 

1.7. Навчаввв:дітеІ пoз()aвJIeНИX бlJ.'ыcївькоro ПiЮl)'ВIUUUI, JIIC1 є ~-мо ровари, у lYJп '12 

1UIIPJaпьвиx~ створевнх при НІЙ, иапinьroВихумоввх. • 
2.1.8. Розробха' • • CПЇJJLRИX иавчавьиих '18 наукових пporpaм 1 ппавів. 
2.1.9. ~~з іНШИХ JDП8ВЬ дIJипdIоarL що иезаборовена-ЧИ-НВ-ВМ 38К0Иoдввcrвoм. 

t 



3. Пра.а та ОВо.'взкu сторін 
3.1. Міська рада: . 
3.1.1. Нвдає учням МиАО~~IСТЬ отримати повну звnшьну середню освіту та забезпечує освіту 

понад держави МІНІМУМ. 

3.1.2.Забезпечує відбір здібних учнів з числа дітей, позбвапевих бm.кiвcькoro пitcn:yвaвu, ві є 
мeIJП(8IIЦ.RМИ м. Бровари,. не менше 5 осіб на рік ДJIJI навЧВНIIJI в МАУІІ 1& lIВВЧ8JUdDIX 
ЗВICJJ8д8X, crвopeвиx при ній. 

з.l.З.Ор~ізОВУЄ ~ипnату за рахунок місцевого бюджету стипендій дiTJIМ, позбaвnевим 
батыQвcькoo п~t JПQ були напрaanенні на навчавн.в в МАУІІ 1& lIВВЧ8JUdDIX 3IIICIIIWIX, 
arвopeниx при ній. 

3.1.4.Cnрияє ~АУП в ~aдeHHi договорів оренди приміщень, що знахОДІТЬcJI у 
комyR8JlЬНІЙ влаСНОСТІ, ~я організаціі навчuьно-виховного процесу за напРЯМІМи 
визначеними ~ п.~.: 1 данОI УГОДИ, проведення курсів довузівської підготовки. 

3.1.S.Сприяє opraн138Ц11 дострокових вступних випробувань слухачів підготовчих курсів _ 
учнів навчальних закладів м. Броварів - до вступу в МАУІІ. 1& вaвчanьиi зa:кnaдв. створені 
прииіА 

3.2. МАУП: 
3.2.1.Забезпечує Довузівську підготовку учнів випускних класів зanшьноосвітвіх закладів 

м. Бровари. 

3.2.2. Надає МОЖJIивість УЧВJIМ навчальних звкладів м. Броварів - слухачам підготовчих курсів 
та випускникам "Економіко-правового технікуму при МЬкрегіовапьвїй АкадемІЇ 
yпpa8JIЇВВJI пеРСОН8JlОМ" - за умови успішного засВОЄНRJI ними проrpaмвого матеріалу та 
при виконанні умов вступу, продовжити навЧВIIВJI в МАУІІ за результатами дострокових 
ВC'J.'YПНИХ випробувань. 

3.2J.Організовує дострокові вступні випробув8НRJI для учнів вавча.п:ьвих закладів м. Бровари
спухачів підготовчих курсів та випускників "Економіко-правового технікуму при 
Міжрегіональній Академії управління персон~омlf.. • 

3.2 4 надає можливість yчDJIМ навчальних ЗВКЛВД1В м. БроварІВ З числа ютel, позбавпевих 
• . бmxiвcькoro niкnyвaння, які є мешканцями м. Бровари, не ~eвme 5 осіб на рік, відібраним 
МАУІІ за рекомендацією Міської ради за умови ycmmвoгo з8CВOЄRllJl ПРОJ"PIU:IRОro 
матеріалу, ПРОДОВЖИТИ навчаввя в МАУІІ 1& навчапьвих закпадах, crвopeвиx при вій, на 
піпьroвих умовах. ., • 

3.2.S.Нвдaє методичну допомогу вч~теЛJIМ навч~них звклaдlВ м. Бровари в ОВОПОд1RИ1 
методикою ВИ1CJIвдання предмenв та спецкурсІВ. .• • 

3.2.б.Бере участь у пiдroтовці та проведевві методичних CeмtВapIВ, конференцій, нарад ДЛJI 
працівників освіти м. Бровари. • бп 

3.2.7.здїйсвює науково:методичну експеFЗУ Haв~~s:.x п:ща р:о=н:г:чит: 
ВИВЧeвu предмenв за вапрямками mдraroвки ~ У 

BВВ~~ з8ICJIадів м. Бровари. і УГОДИ інших учасників визначається у процесі 
3З. НеОБХІДНІСТЬ залучення ДО дано вленOCТJIМИ між сторонами. 

безпосередНЬОі роботи і регуmoєтьCJI окремими домо 

4. СтроК дііyrtWl. . 
41 11 ІІ 20JOКY 1 набуває ЧИRRОСТІ з момепу · · ц. угода ук.пад8ЄТЬcJI ва строк до _ ----

ії nЩписвRВ1l стороll8МИ. ... • .. yro може бути продовженим на тих же або 
4.2, За ПогоджеlПlJlМ сторів термін ДІІ QIEl ди 
4 buпиx поroджевих СТОРОНами умовах. • Угоди, повинен повідомити про такий ввмір 
З. Учасвц JIКИЙ має намір ПР~ Д1Ю прJIПИВeRfIJI діі давоУ уroди та відшкодувати 
~CLМOBO не пізніше, иіж зв.зо ДВШ до ":;Т:ОД8JJЬПIоі співпраці. 
UППiй стороні збитки, завдаВI відмовою В 

5. Інші УМОф8D IQТЬCJI у вигnяді додатків ДО неі. 
5.1 n- . . wuююТЬ цю Yro/l.Y, о opмmo • ,"'ареМІ ПОJJожеRИJl, JП(І уто .... о 

80ІІІІ є вевїд'ємиою частивОIO угоди. 



S.2. 3а неВИКОН~НJI. чи • неналежне виконаННJI умов Угоди сторони несуть 
віДDовіДIJIЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО чинного законодавства Украіни. 

s.3. УчасВИКИ не мають пр~о пер.едU!ТИ третій стороні своі права та зобов1JlЗIUIIIJI за цією 
УroдоЮ без попереДНЬОI згоди ІНШОІ сторони. 

S 4. Сторони вживають заходи ЩОДО додержавии конфідевціАвості пувпів цієї Уroди. 
S:s. Уroда укладена у дВОХ примірниках, JПCi зберігаютьса у кожноі із сторів та мають ОДВ8l(0ВУ 

topидичвУ силу. 

Адреси та peквanтn СТОРін 

~ 'Dc:ьa рада Кnfвcькoіoбnam 
07400, Київська обл., м. Бровари, 
вуп. Гагаріна, 15 
Теп. (04494) 5-40-94 
Теп. бухгалтерії: (04494) 5-10-67, 

р1р - киy:вcыdй Обішсі1С' :- ... 

Бaв1tУ).{Кв ."', ., ~: І' ...... ~ 
МФО 821018 .'. ~ " . . 4.1 ::~ 

/і --rJ ... -•• 
Код 040S4932_

r
'l .1:.;.' -, ,~..,. о' 

IJ"''' -1 І' • 1 ')'" ~ 
I(~I:I . ': оо 

МicьквD ro.tI'Ba . .:::::~~~· ..и-.::::--:;;..~
\~_I' 

','. С: . ... : 
........ 

ceкperap БРОВ8РCЬlCOіміськоі ради 

веао 

МЬВPeriOВam.Ua аадемівуправлінви 
пepcoII8JIOМУ форміА3Т 
03039, м. КиТв, вул. Фрометівська, 2 
РІР 26004300289901 
В АКБ "ТАС-Комерцбавк" 
МФО3001б4 
Код ЄДРПОУ 00127522 

Ректор _____ М.ф. Головатвit 

І.В. Савтао 

, 



М. Київ 

ПОСТАНОВА 
про проведення Вllімкп 

1(0 ~ 

05.10.2007 року 

~Лідчий ~Y ГУМВС УКРаіНИ в м. Києві Шевців В.М., РОЗГЛJ1нувwи 
матерtали КРИМІНальної справи Н! 20 ... 3573 ... , 

ВСТАНОВИВ: 

. 15.08.2007 СУ ГУМВс Украіни в м.Києві порушено кримінальну справ) 
ВІДНОСНО Княжанського І.В. за ознаками вчинення злочину передбачених чА 
ст.] 90 КК України та ч.2 СТ.366 кк Украіни. ' 

Досудовим слідством встановлено, щО ТОВ «КорпораціJl 
«Г~ОБ~ЛМЕДКЕР» здійснено випу.ск іменних, безпроцентних (дисконтних: 
оБЛlгаЦIИ у бездокументарній формі. 

Відповідно до Інформації про випуск облігацій, ТОВ «Корпорацi.s 
«ГлобалМедКер» ЄДРПОУ 31905026 здійснило випуск облігацій з метоlС 
поповнення обігових коштів ДЛJI здійснення будівництв та інвестиційногс 
проекту в м.Бровари у Київській області. 

На підставі викладеного, враховуючи, що в Броварській міській Рад! 
виконавчого комітету Київської області знаходяться документи з привод) 
надання, виділення або резервування земельних ділянок в м.Бровари ) 
Київській області ТОВ «Корпорація «Глоб8ЛМедl(ер», з метою встановлеННІ 
істини по справі, забезпечення цивільного позову та можливого вироку суду f 

частині конфіскації майна, перевірки діяльності ТОВ <<Корпорацu 
«ГЛОБАЛМЕ.ЦКЕР», для повноти, об'єктивності та всебічності розслідувано: 
справи, керуючись СТ.ст. 130, 178, 179 КІЖ Украіни,-

ПОСТАНОВИВ: 
• 

1. Провести в Броварській міській Раді в~онавчого комітету Київсько 
області виїмку всіх оригіналів документів (р1шення, .договора, кадастров 
плани, акти прийому-передачі тощ?) з приводу видшення~. Н~~НЯ абс 

б дь rlV'T1IV земельних ДUIЯНОК в м.Бровари У КИ1ВСЬЮИ област 
резервування у, "п.a..nд. .. ., . 6) 
ТОВ (<1(0 порацїя <<ГлобалМедКер» (єдрпо у 3190502 . . , 

.~ ~ старшому овноваженому ВДСБЕ 
2. Вшмку доручи- . У WiS.( \.~ .... Києві кaniтану міліці 
Шевченківського ру гумв'С КP..~ .. :~\-~1.::'1~)~ 
Любченку р.о. ;5' J\~ . ~:..:~ 

. і\\ \\) ~ 
Слідчий СУ +~" .,' . i"t ---В:М. ШевціЕ 
ГУМВСУкраіви О) \, .. . 

---



Iij.c іu.t~г~ 1'tA~ 
м. к3ів 1:~~ g f.t~L· 

.:'. ('( і \).)~\)\I~ \\\с.(:..,,-,\,. \..-..... с \)( , в првіще'f, 
'-~... -\.,-" \':\: .с·· ... с "О- \ '\с , \о.\.. r' .'1" t; '0': ,', r го . 

.. .. .. . , '. 

була пред:sвлеаа і!Оставова про ЩюведеRRВ ВИЇІІ4D від fI \t') n \С 20i}'--lpo~<j1 
і зanpопоновано видати зазначені 8 постанові Доzсументи (предмети). _. 

у SЇдnoBiднocri з ВИМО!'8МИ СТ.СТ. 178, 179, 180, НП, 183, 186, 188., 18: 
У-: ~?: У 39~;"'\II :.:р031в ~ bactyJL-аl!SA дoв:yмe:::l~ (преДl'.!!е~ :ц): 

, 
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Про~~ озгля~ на засіданні Броварської міської ради питанн: 
про рИПИ r'Я' ~paВa'"' КОРистуваннв земельними дїлвнками, надання '. 
оре Me~x ДІЛЯНО~, наданнв у постійне користуваннв земельни: 
ділянок, н6ання ДОЗВОЛІВ на виготовленнв технічної документації ОІ 
оформленню права користування земельними ділвнками юридичним 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради: 

1. Припинити право користування земельними ділвнками та зарахув І. і:с 
до земель міської ради в зв"язку з добровільною відмовою: ГO.lI І & It 

1.1. Приватному підприємцю Костенюку Олегу Анатолійовичу пл I~}: 
0,0021 га по вул.Короленка в районі розміщення буд.N!55, згідно лиС' зі:: 
21.06.06; 

1.2. Державному підприємству "Радіопередавальний центр" зага: І ОІ: 
пnощею 5,4848 ra по вул.КиївськіЙ,225, згідно лисТів від 17.05.06 Н!14615-' }l 

14515-16 та від 31.05.06 Н! 16615-16; . 
1.3. Відкритому акціонерному товариству «Торroвий дім Ліз&» п1 [,е;(. 

0,1501 ra по вул.Красовського в районі зводу «Торгмаш», згідно ли~ L В;" 
03.07.06 N!З5; 

1.4. Закритому акціонерному товариству «Світлотехніка-Катею> ПJ [(е •• 
0,2184 ra по вул.Чкалова,3, згідно листа від 17.02.05 H!~-12; 

1.5. Комунальному підприємству «Дарницьке ЛІсопаркове господа; .... ·В(І) 
площею 3,0 ra по вул.Шевченка в районі житловоro масиву «Зелена ~·~1·[Цf~II.": 
згідно листа від 27.04.05 Н!2.26. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської p~ земельні ділянки: .. , 
2 1 М тному П' mтnиємству ,,побут площею 0,0975 ra, : :>H.~. .. алому прива ~""I" .... вдор.. 'e'3:J 

ЧИслі О 0150 га - землі обмеженого викориcтallНJt - 1ЮКенбе
рнии кор : . .І '. ..' 

• ' • ,.пттreICCY JtVльтурно-по УТОВИХ послуг І 3 .. М. ~) 
nНВЛ1Зування ДmI БУДІВництва ICOl.v.I.w.. "'J' .' '. .' 

.... ' вул ЧерНJIXОВСЬКОro в райОНІ розм: ~ .Н--:.JI 
Комерц1ИНОГО використання, по . " міном на 2 роки. 
КОмунального підприєм~тва ,,Бровари-Фл:~а , Т:~лоБУД", пло~ею 0,9, 1;; ~'J~ 

2.2. Орендному ПІДПРИ~СТВУ ,,Бро Р:о истання _ інженерний к .) :д:,р 
в тому числі 0,2987 га - зем;t1 Обмеж~оro ICВa~HOГO 'ЖJfГлового буд. ё С} З 
мереж комунікацій, для БУДІВН~ агато ної сфери з підземним пах і,·(Г.:..\l 
вБУдованими приміщеННЯМИ СОЦ1~~О-БКУЛЬТУР по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО в;' :~~I' ас ':Іі 
ІІа 1 ОО автомашин _ землі ЖИТЛОВОІ за удови, . ь.q,. ~411'''''''';; 

РОЗМіщення буд.N!21-а, тe~MiHOM на 2 PO~~ЬKOМY Олександру володим~: '1:~lj~ 
2.3. Приватному 1J1ДПpИ~ ofo; ~ _ землі обмеженого вихорис: . ~~!_ 

!'J'oщею 0,0504 ra, в тому. ~~~ ~ехтропередачі, ДJIII pyд~~ :,! .~' , 1 
1IDJcенериий коридор мереЖІ ЛІНІ1 .;' J Вх.!ftииА ~" ':~!CPI 

. . .. 1'{ .. 01 -.1··1_1:. 



·... 2 
~i комеРЦlИНОГО використання, ПО в • 
терміНОМ на 2 роки; ул.ГагаРlиа ВЗДОВЖ парку "Перем~~" І: 

2.4. Малому приватному пї 
О 75 га, в тому числі 0,0132 га _ зем.пі БДnРИЄМСТВУ "Атлант-пmoс" пле ~,·IC 
О, рИJ10Р мережі теплопостачання о межеиого використання - інжеие і 1I 

х . , за рахунОК земель · 
изначення - РІЛЛЯ, для будівництва . С1J1ЬськоrocподаРСJ (ге 

!tnміНіЄВИХ конструкцій - зем.пі n цеху ПО В~обництву металопластиков (n. 
ІІІи" ромисловocn по вул МеТАnVn . 
",,",мішення кооперативу "Автомобіліст" те а."' 2 .. -_." rгш В р. (І Н 
1'--'. З ' РщlНОМ на роки· 

атвердити розрахунок розміру . ' 
виробництва,. спричинених вилученням Сільсь=~~по,;;:~:ог=~да: ~~: 
приваТ"дОМУ П.1ДПРИЄМСТВУ "Атлант-плюс" в розмірі 27027,00 гривень. . 

ОГОВ1Р оренди земельної ділянки укласти після сплати r 18:{ 

сільськогосподарського виробництва; 

2.5. Представництву асо.ціації "Сос-Кіндердорф Інтернешнл" в у' ,.JL1ЇF.· 
?лощею З,~ООО га, в тому ЧИСЛІ O~0077 га - землі обмеженого використ':- ; t ~ 
tиже~ернии К~~ИДОР мереж КОМУНІкацій, Д1U( будівництва дитячого місті ." .. 
зеМJIl ЖИТЛОВО1 забудови, по вул.Шевченка в районі житлового масиву '= 1 :Нсі ". . 
С'81ІЯвина - за рахунок ЛІСОВИХ насаджень терміном на 5 років. 

Попередити Представництво асоціації "Со~-Кіндердорф Інтернешн' І; 
Україні про право міської ради розірвати в односторонньому порядку д: ",ві І' 
оренди земельної ділянки у випадку не розпочатого будівництва на ПРOТJJЗі !!IIC:~ 
років; 

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю ,.мрії зБУВD ') :J,:' 

пnощею 1,2 га для будівництва складського приміщення з лінією по ВІ ~::1:" 
зошитів - землі промисловості, по вул .. Металургів, терміном на 2 роки; 

2.7. Приватному підприємцю Колаян Ганні Дмитрівні площею 32 ~ .: (.s • 

землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі водопоста ,1 ~ F:, 
ДJUI обслуговування кіоску В складі павільіону очікувВlШJl - землі KOMepIf4iIOr~lt 
використанНJI, по вул .. ЧерЮІХОВСЬКОro в районі розміщеИВSI торгов (. н·:·
розважального комплексу «Термінал», терміном на 1 рік; 

2.8. Приватному підприємцю Головачу Олександру Микол~ 'І .11'[:/ 

ПЛощею 43 КВ.М., - землі обмеженого використавви інженерний. коридор; .t·?f~~ 
КОМУНікацій, для обслyroвувавв.я: павіль'ЙО~ - зе~1 комер!! r:ior·) 

використання в районі розміщеввя заводу Б3БК, терМ1Иом на 1 рІК. : 
2.9. П~иватному підприємцю Мерезі -?aTO~ АвдрійО~ИЧУ ПJiоп . ~.: ,~~ 

n.м ДJIJI обслуговувавия кіоску в с1tП8Дl пввшьйону очucyвання .. .. .• .,., .11 

Комерційного вихористанвя, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення бу і! ~'. k 
теРМіном на 1 рік; . t 

2 1 О N . и~~пnn ОлійникУ Олегу ВіталІЙОВИЧУ ппо! :];) .. \6 . . риватному mдпр Wly.u.y.'" .... '.'0 
kВ.M Д.1UI обслуговув8.НlU1 павільйону - землі ~омеРЦlИВОГО ви~ори~ .. :~" \' 
ВУJI.Короленка в районі розмїщеиия буд.Ng58, термшом ~o 01.~1.~7, ~1"1'~~" 

2 11 П uv П1ДІ1Р. ИD~.Тnn Главінськіl Наталl1 lв8.Н1ВШ площею, .:~,. ~; 
· · риваТНО.УА.І '""'~'" _ • ний ~'::)1rp~p 

ra, В тому числі О ОЗSЗ га - землі обмеженого використания. Інженер аду' . ". :a~Hи 
мер . • • '. • обсnvrnВ'11ІА'А"А'J( прИМІщення см .. :. 01 1 

ЄЖІ ЛІВІЇ елеК1ропередаЧl, Д1JJI. .... " .. - J -~- . .' ".: 

IІрОNИc.nовості, по вул.Чкалова,3, теРМ1И~м 2 ~о~иіСТЮ "корпорація ': ·.і r .• зf .. ,L1'! 

і. 2.12. Товариству з обмеженою B1ДI10Bl~ о' 3942 га - землі ОБМ1."Рf(!їО 
ІУlедІ(ер" пnо~ею o,9~OO ~. в ТO~ \ чиСЛ1 , , .. ~.} 11: 



. ~ 

8lfІСОРИстання - Інженерний Корид 
б8f8.тофункціонального ЖИтлового ор мереж комунікацій, ДJUI будівиu . ... комrшексу' ,. І '8 
вул .. ГагаРІна в раИОНІ розміщення будівлі м' :. землІ житлової забудови, (О 

2.1З. Товариству з обмеже .ICЬXO~ ради,. терміном на 2 роки; 
К)'Р»єри" площею 7,7 га, в тому ЧИСЛ~~~2~:ПОВ1Д8JIЬ".IСТЮ "Y~-paiHCЬкi ван, • ні 
_ інженерний коридор мережі зв»язку , га - зеМЛІ обмеженого викориС1 :і ,Ц 
призначення - рілля, для будівн. ~: ~OK земель сіль:ькогосподарс) (:-с 
землі транспорту, по Об»їзній дО' СПУГ?ВУВ~ лопстичного цен- ) -
опТОВИЙ ринок», терміном на 2 ро:Зl в райОНІ РОЗМlщенНJI дп «Бровар(' "1ft' 

Затвердити розрахунок розмі . 
виробництв&, спричинених вилучен . ру втрат СІльськогосподарс ;І'Г(, 

б .. НJIМ сшьськогосподарських yn' дь товар ':' в.'· 
3 О меженою ВІДПОВІдальністю Українс . . " 
277476,00 гривень. "ЬЮ Baнт~ кур»єри в р( "Ірі 

Договір оренди земелЬНО"1 . д1JIJlНКИ укласти піCJUI 
сільськогосподарського виробництв&; сплати 

Г'е'( 

З. Продов~ити терміни користуванНJI земельними ділянкам,. ц: 
перебувають в ореНДІ: 

З.l. Прив~тному підприємцю щур Вірі Миколаівні площею 17 КВ.! tni 

обслуговування .. КІОСКУ - ~емлі комерційного використанІОІ, на пе) 1 '11:, 

вул .. М.ЛаГУНОВОI та вул .. ГагаРІна, терміном до 01.09.06; .. 
З.2. Товариству з обмеженою відповідальністю" Т-лdт" I.ч11 11.' 1 

01418 . О ПJJ J.eJ~. 
, ra, в тому ЧИСЛІ ,О204га землі обмеженого використ8ННJI - інжен ) [и іі 
коридор мереж комунікацій, для обcлyroвув8ННJI будівлі майстерні - Е 14:[ 

промисловості, по вул.Чкалова, З, терміном на 2 роки; 
3.3. Товариству з обмеженою відnовjдальністю "Т-лайт" ш 

О 1698 
L ,е.С І 

.' га,.з них О,1348га землі обмеженого використан:ня, в тому числі 0,12' ~ 'а·· 
1JDКеиеРИl коридори мереж комунікацій та 0,01З7га - проїзд, для обслуго~ е:п:·[ 
ремонтно-механічної дільниці, землі промисловості, по вул.Чкалова, 3, теі і (СІ,[ 
ва2 роки; 

З.4. Товариству з обмежеиою відповідальніс1Ю "І-лайт" П: J (е:) 
~,6491гa, з них О,1931га землі обмеженого викориC'ПUf.IUI, D тому числі О,IЕ J 'а ,
lШІСеиерні коридори мереж комунікацій та 0,0137га - проїзд, ДJIJI 
обслуговування виробничого корпусу складу готових виробів - ,І' М, пі 
промисловості, по вул.Чкалова, 3, терміном на 2 роки; 1«..1 І j ~ 

3.5. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-коме: І Ін:!' 
фірма "Талісман" лтд площею 0,1452 ra, з них 0,О419га - землі обм~ :: :0:-) 
використання, в тому числі 0,0319 га - інженерні коридори l.tepe~ та KOмyJ. J iIOi~ 
та 0,01 ООга _ проїзд, ДJV1 обcлyrовувafUUI очисних споруд - зеМЛІ промисл J ІС'( і, 
ПО вул.Чкалова, 5, терміном на 2 роки;' r ; 

3.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Крис;ап" площ~ю! ~ 7:'~ ~ 
ra, в тому числі 0,0385 га _ землі обмеженого використавия: - lШІСенериии кс ,І ЦІ 'Р 
мереж комунікацій ДШІ будівництва та обслrroвуваиия лабораторного ко, "С :с·.,. .. 
землі промисловості, по вул.Горького,l, тepM1H0t:t на 2 po~; .. 

3 7 П му підпрИЄМЦЮ ШапоВа!ІОВ1Й ГIIJIИIIl ОпанасІВНІ МО! ,) J 8 

[~ ~ ш· ~~{~iї~~~1 ~~~П · ~f~m 1~lrrforo ВИКIИС11ВНЯІ на ~~'I.~~:-



·; 
3.8. Приватному підnpи 4. ,,~i. І it li-

р.М ДЛ~ обслуговування ICio~ ~азан~ВІЙ CBiT~aнi Василівні мо! ~ О :;() 
вул.ГагаРІна, в районі розміщення б К:УН! зеМЛІ. комеРЦlЙН~ГО ВИХОрИCТ8J '. ге· 

3.9. Приватному підприєм:' І 922. тepMl~OM H~ 1 PI~; . 
nnJl обслуговування ю' ванІна СВІтланІ ІваНІВНІ площею: n м 
Pt" оск:у .. землі І( • й 
вул.Короленка в районі розміще б омеРЦl ного використан І. (:С 

3 1 О Приватному . ИНЯ уд.NfПО, терміном на 1 рік; 
• • ПIДПри&'UТ~ Аф' 

плошею 1" КВ м длJI об -'У&&..\Ц.І щы(му Олександру Юрі ) ,и(~у 
використа;;я, п~ Об»їзній с~овування. павіл~йоиу .. землі камер[ і ІСІ О 
роки; 

ДОРОЗІ В райОНІ РОЗМlщеКЮІ МРЕВ, терміно (а З 

з.~ 1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нива» площею 11 
для о слуговування ~авільйону .. землі комерційного використав ~ еЕ •• ~1 
вул.Возз»єднання,4, теРМІНОМ ДО 3 1.12.06; .: о 

3.12. Приватному підприємцю Марінич Оксані Миколаівні плоп~IІ~: !I'7~
П.М ~Я обслуговування кіоску в складі павшьйону очікування . J Iм!:і 
комеРЦІИНОГ01 в.икористання, по вул.Короленка в районі розміщення бу, J ~f::t 
теРМІНОМ на рІК; 

3.13. Приватному підприємцю КлоповіА Ларисі Іванівні площею ~ :в.( 
для обслуговування кіоску в складі павільАону очікування .. землі комеРIJ u о··) 
використання, по вул.Кірова в районі розміщеННJJ буд . .N'945, терміном на З І ~ 'І; 

З.14. Приватному підприємцю Кухлі Ігору Миколайовичу п. '1Itflj) 

446кв.М для обслуговування кіоску .. землі комерційного викориCТ8Jf IJ J (.) 

вул.Осипова в районі розміщення буд.N9.77 .. а, терміном на 1 рік; 
З.1 S. Приватному підприємцю Гуртовеиху Олександру BilCТO] J ИЧ'/ 

площею 21 КВ.м для обслуговування кіоску в складі павільйоиу очіКУВf t t .. 

землі комерційного ВИКОРИстання, по вул.Короленка в районі розмі с 31('1 

буд • .N!S5, терміном до 01.09.06; t;;.~i. І'іІ.іl.-
3.16. Товариству З обмеженою відповідалJ i.:r~.) 

«КиівоблnреС8» площею 19 КВ.м для обслуговуванш кіоску - ІІ'М : і 
ІЮмерційного використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення І (.З ~;! 

11, терміном на 1 рік; . . . 
3.17. Товариству з обме~еною ВІ~ОВ1Дал) J :Т •. ' 

<<КиївоблпреС8» площею 19 1(8.М ~ • обслуго~~ ЮОСКУ -. :с .м.6'~ і , 
Комерційного використания:, по вул,КиївсЬЮЙ В раІоН1 розющеННJI буд." - І 
терміном на 1 рік; . . . 

З.18. Товариству з обмеженою B~OB1Дaт І ~ .• I 
«Київоблпреса» площею 19 1(8.М для обслугов~ . КІОСКУ .. (~.I. 
КОмерційного вmcористаиия:, по вул.Короленка в райоНІ РОЗМІЩення буд. ! 61. 

терміном на 1 рік; . · иістю виробничо-торгіJ" І; ;1-.1 \ 
З 19 Товариству з обмеженою в1ДПОВ1Д8JIЬ. . F.н'~. t1~".-

Ф. .• 19 ДШІ обcnyroвувавия КІоску - земзn комерц:. і) С 
ІРма «ІОго» площею 1(8.М. .... розміщення буд.N! 11, термін'· • J;C' 

ВИкористання, по вул.ГагаР1Иа в раною 
01.09.06. 

земель міської' ; lJII; 4. Надати в постійне ІСорИС'І)'Ваиня за рахунок 
земельні дїЛJIИКИ: 



4.1. Комуиa.nьиому5 . 
Броваритеплоенергомережа" Пщnриемству ". земельну nї 1"1' ... " теrшових ~ lе і : 
ТОМУ ЧИСЛІ: '""""UU1tcy загальною площею 2 4972 

- площею 0,0357 га по вул Тl",,:.- ' . ~ ,:~' іl 
- площею О 0461 ·""П}'Поиоса,512· , га ПО вул Чер . 
- площею 0,0647 га по в' RJlXовського, 19; 
- площею О 0250 га ул. ГРУІПевського 13' , по вул Мл " 
- площею 0,0407 га по в . . агувової,4/1; 
- площею 1,2476 га по ~~. ~?зз»єднанНR, 15/1; 
- площею 0,1462 га по в л· 1~OB~6; 
- площею О 0568 У • КИ1ВСЬК1Й, 296-б' 
_ площею 0'0780 га по вул. Кірова, 3/1; , 

, га по вул Красо - площею О 0245 . вського, 2/1; 
, га по вул.Гагаріна, 27/1. 

- площею 0,0505 га по вул Г ' 
- площею О 0301 га ·чруwевського, 19/1; 

, по вул. ерняховського 13/1' 
- площею 0,0297 га по бульв.Незалежності' 7/1' ' 
- площею 0,0347 га по бульв.Незалежності' 15/і. І t 

- площею 0,0202 га по аул.М.Лагунової, 13/1; , 
- площею 0,0332 га по бульв.Незалежності, 16/1. 
- площею 0,0350 га по вул.ОлімпіЙська,8/1; , 
- площею 0,0541 га по вул. Грушевського, 312; 
- площею 0,0180 га по вул. Гагаріна, 23/1; . 
- площею 0,0321 га по вул. Київській, 28811; 
- площею 0,0541 га по пров. Поштовому, 6/1; 
- rшощею 0,3402 га по вул. Герцена, 3, ДJUJ обслуговуванНJJ існу ~ D 

споруд; 

. ..4.2. Управлінню житлово-комунального господарства Бровар •. о" 
М1СЬКОl ради площею 24,1445 га, в тому числі 0,4553 га - землі обмеже (ге 
в~ористанWl - інженерний коридор мереж комунікацій, за рахунок зf t 11 

СІЛьськогосподарського призначеННJI - рілля, дmr розміщеНИJl I(J1&ДОВИща - j .:).Jf.' ~ 11 

rpOMaдcLKOrO призначеННJI, по вул.Кутузова. 

5. Надати дозвіл на виroтовлеНЮІ проектів відведення земельних діЛЯі І)': 
. 5.1. Приватній проектно-пошуково-виробничій фірмі "М-І :.)" 

ОР1ЄНlОВНОЮ площею 0,39 га ДЛJI будівництва .рестораниого 1C0мrmeкc. ІС 
ВУл.ЧерJfJIXОВСЬКОro в районі розміщеННJI фабрики ТОВ "Євро Фудс ГБ Украї' ,і' ; 

5.2. Відкритому акціонерному товариству "УІ<РБУРВОд" оріЄНТО1 .С '(С 
nПОщею 0,26 га ДЛSI обслуговування комплексу по пров.ВОIСЗ8JIьному,6; 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Соббон" орієнто) с Ю 
nПОщею 0,45 га для будіввицта магазину"складу будівельних матеріалі (О 
ВУП.Кутузова в районі запроектованого ~aдo~a; . .,. 

5.4. Товариству з обмеженоЮ ~1~OBIД8J1ЬН1CТ1O ,~POCB1Y OP~ЄBTO~ с·ю 
площею 0,45 га P;UI. будівництва 8ДМ1И1стра~ого прИМ1Щешu:, маистеР\:А ::10" ... 
ремоНТу та пошиву взутгя із скл&ДсьІСИМИ прИМ1ЩеНИJIМИ по ~ул.Металур .3 в 
раЙОНі розміщення торговельно-розважального KOМIJJIeKcy «TepMlИ8J1); . 

(, 



б 

5.5. Товариству з обмеженою віДПОВідалЬНістю Шана-С( ЕС" 
оріЄНТОВНООЮб ~~о~ею 0,~6 га Д.JIJJ будіВНИЦТВа автомобільного ~озапра (І ге) 
пуиктУ ПО »lЗНІИ ДОРОЗІ; . 

5.6. Товариству З обмеженою відповідальНістю Мітро" орієнто і)1Ct 
1U10шеlO 0,85 га для будіВНИцтва підприємства по" пошиву взyтr. !1с І 
вул.Димитрова; . 

5.7. Приватному ПІДприємцю Кольчевському Юрію ПавЛ( I:J~' 
орієнтоВНОЮ площею 0,0~05 га Д.nJI будіВНицтва автостоSIНkИ по вул.Щорс&, 1 [ 

5.8. Приватному ПІДПРИємцю Негоді Валерію Анатолійовичу орієнто І 'К. 
пnошеlO 0,15 га для будівництва хімчистки З офісними npиміщенНSlМИ по б І.В 
Незалежності в районі Промвузла; ІІ .. .:і' і •. " 

5.9. Товариству З обмеженою відповідальністю «Дельта» орієнто (. к 
пnошеlO 0,1920 га для будівництва автозanpавочної станції ПО вул.КиївськіЙ, І 

5.1 О. Відкритому акціонерному товариству «Торговий дім . ~ 1>: 
орієнтовною площею 0,0062 га для розширення території для оБСЛУГОВУІ :І U 

торгового дому «Ліза» по вул.Гагаріна, 16; 
5.11. Приватному підприємству «Дека-Інвест» орієнтовною ппс (1'1( 

0,1249 га для розширенНSI територіі для будівництва та обслуговування J Q,e
магазину по вул.КиївськіЙ,282. 

6. Надати дозвіл на виготовлеННSl проектів BiДBeдeHНSI земельних діл і)1С 
із зміною цільового призначення: 

6.1. Громадянину Гарцуєву Дмитру Володимировичу, прожив~чоt.' [О 
вул.КиївськіЙ,296 кв.5, орієнтовною площею 0,0726 га ІЗ зе ~ іlЬ 

на землі житловоі забудови 8:'Іі 110" сШьськогосподарського призначення 

вуп.І<ірова,25-а; ...... Ірині Григорівні, прожив.аючіЙ (О 
6.2. ГромадяНЦІ ЦеПІЛОВІИ 0,0307 га ІЗ зе ~ [ь 

вуп.Рокосовського, 1 З, орієнтовною п:~ще:млі житлової забудови 10 
СШьськогосподарського призначення 

вуп.Рокосовського, 1 З; Б Ігору Володимировичу, 
6.З. Приватному підприємцю . ЄJIJIЄВ~ житлової забудови на : \ ІІі 

орієнтовною площею 0,0854 га ІЗ зем 5/1' 
1Сомерційного використання П~ вул.Ч:к:~~~у Михайловичу, проживаю' І) ty 

6.4. Громадянину Мусійчуку щею О 1055 га із сїльськогосподаРСl ::J 'о 
К· 88 86 рієнтовною МО, б по вул. Ірова, КВ. , О .. б ови по вул.Корольова,8- . 

ПРизначення на землі ЖИТЛОВО1 за уд .. 

• технічної документації по оформл~· f ёО 
7. Надати дозвш на сІСЛ~авня . ;'11" ~,. 

Права kОРИСТУВании земельнm:m дiJШПC8МИ. Строй Олександру Васильо.f -:у 
7.1. Приватному П1ДІ1РИЄ:Юслуговувавня майнового комплексу ·':0 

орієнтовною площею 0,4 га для . 

ВУЛ·І<утузова,2-4; • Я ославу Михайлов~ opi~~OI: ;( ю 
7 2 ГромaдsнинY СІМаиовсЬКОМ:У р воЇ будівлі по вул.КИ1ВСЬk1и,22~ : 
. . авня неЖИТПО УРВОП'" • тоі с1О n'nОщею 0,15 га для об~ВУВ товариству "УКРБ ~ OPl~ ,'ІМ ~ . 

7.3. Відкритому 8ІСЦ10иериому комплексу по пров.ВОКЗ8ЛЬиом.у,6, '. 
n'nОщею 0,5680 га ДПJJ обслугоВування " 



, " 
7.4. Товариству з об 7 

tt • меженою від' . 
JCом:ш~кс ОРІЄНТОВНОЮ площею О 9413 ~ОВlдanЬНIСТЮ ,,3ернопереl"'Н і ~ 
БУДІВЛІ по вул.Красовськоro і 8-а' Д.JUI обслуговування неЖІ Т)І с .ї 

7.5. Товариству з обме t , 
женою відповід . 

"Закордонмонтажспецбуд'" орієнт anЬНІСТЮ "Управління будів і tTE а 
цеху по виробництву нестандарти овною ПЛощею 0,1337 га ДПJI обслугов І. н . Я 

7.6. Товариству ЗобмежОГО обладн8.8НJJ в районі Промвузла' 
площею 0,8326 га для обслугеною відповідальніспо "Пелікан" ~piЄН10 .Е.dС.Ш 
К овування пр . .... · . '. расовського,16; ИМlщення цеху К!1 П 3);!. 

7.7. Приватному підприємЦІ р 
орієнтовною площею О 341 О га о азумову Веніаміну Володими І) и І}' 
вуn.С.Разіна,5; , ДJIJI обслуговування майнового комnлеІ\ І І) :) 

7.8. Приватному підприємцю Ш . 
орієнтовною площею 0,0615 га ДJIJI об еnтaлову Серnю Миколaj 'J'И'lі 
вуn.С.Разіна,5; слуговування майнового комnлеІ< , 11;) 

7.9. Громадянці Крощко Анні Гриro' . . 
дnя обслуговування нежитлового приміщен:В:о ~уl::;ОВНОЮ2~ощею 0,1 ) і :! 

7 1 ОМ' . рунзе, -а, 
. . алому ПІДПРИЄМСТВу «ПерспеКТИВ8» орієнтовною площею : 21 j ! 

га для обслуговування майнового комплексу в районі П . 7 11 П· ромвузла, 
. . риватному ПІДПРИЄМЦЮ Якимчук Ірині Волоnи •• • площею 00400 """",,МИРІВНІ ОрІЄН1 3 ІСІ.) 

б ' г~ для обслуговування нежитлового приміщенн{"~ лоіl 

уnьв.НезалеЖНОСТl,14-в; 

7.12. Броварській районній спілці споживчих товариств оріЄН1 3 ІСІ) 

площе~ О, ~! 54 га для обслуговування адміністративного будиlU(' 
вуn.КИІВСЬКlи,139; .. 

ІІ} 

7.13. Броварській районній спілці споживчих товариств оріЄН1 ) (01) 

площею 2,4700 га ДJUI обслуговування майнового комплексу )1) 

вуn.Красовського,22. 

. 8. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2,3 . J о -,) 
РІшення, про необхідність укладення до 20.08.06 договорів оренди зе 1. : І 
випадку неоформлення договорів оренди землі, міська рада буде розг. ~ а'" 1 

питання про припинеНЮІ права користування землею. 
5'., .. , ~ 

9. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.П. 5, 6, 'о пр.) 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню .. ~ ',а:Ііі 
ІСористування земельнИМИ ДЇJIJIНКВМИ. До освоЄННЯ земельних ділянок прис' О) -8,'"' J 

після отримання правовстановmoючих документів на землю та встановлеНІ іе а 
земельних ділянок в натурі. Земельні дimJики І використовувати за ціз с :11') t 

призначенням. 

10. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
10.1. від 01.06.06 .Nb.26-05-05 (Юро npипинеННJ( ?рава корищ .; КН'І 

земельними дimnпcами ••• » п 3.5. відносно np~атиого ПІдприємства ' .. В':'. 
ВИКЛаСТИ в наступній редакції: «11риватному Пl~ИЄМСТВУ ~(AгaТ» 0.. 'J'Жfr.) 
0,1449 г б"nvrnвування скпаду-М8ЙстеРНl - зеМЛІ KOMepD :J:O!-I) 

а ДJIJI о ~&oi • - • 2 · ВИІСОРИСТ ул Київській 219 терМ1Иом ва роки», далІ по тексту. . 
ання, по в . , t . ..It1 -11'" о 



8 
10.2. від 26.05.05 Н! 722-34-04 ,Дро 

попере"ДН~ОГ~ погоджен,НJI, ... ", п.l.4. відносно затвердженна мате} l.ін 
А 'U' А приватного підприЄJ :' ва. 

,,ru' ,ВІДМІНИТИ, В зв язку з невиконанням п. 3 даного рішення (не пров ! н. 
проеJCТНо-вишук~вальні роботи); 

10.3. ВІД 26.05 05 Ха 722 34 04 Д . . - -.. ,ро затвердження мате] ! Ш І 
попереднього погод~ення.:.", п.l.3. відносно товариства з обмеХ\ і)ІН 
Ві~по~ідал~НіС:Ю МІЖР,~ПОНальний торгово-діловий комплекс С'Будів"'~с 'н!:1 
МІСТО, ВІДМІНИТИ, В ~B язку З невиконанням п. 3 даного рішення (не про! ]:н і 
проектно-вишукувалЬНІ роботи); 

1 0.4. ~iд 23.03.06 Н! 955-46-04 "Про припинення права користу J КІ 
земельним~. д~лян~~ми ... ", п.2 .. 18 .. відносно відділу капітального будівн J і'В J 

БроваРСЬКОI МІСЬКОl ради, ВІДМ1НИТИ, в зв"язку З невиконанням п. 9 Д [',г.: 
рішення (не укладений договір оренди земельної ділянки); 

10.5. від 26.05.05 N! 722-34-04 ,,про затвердження мате f.li: 
попереднього погодження ... ", , п.l.10 відносно приватного підприє і: :В: 
,,3лaroда .. 2000", відмінити, в зв"язку З невиконанНJIМ п. 3 даного рішеНJ .н f 
проведені проектно-вишукувальні роботи); 

10.6. від 26.05.05 N! 722-34-04 ,,про затвердження мате І ОЇ(. 
попереднього погодження ... "" n.l.6 відносно товариства з обме2 І о):: 
відповідальністю "ОЛДА" , відмінити, в зв"язку з невиконанввм п. 3 .t;~·~BoFa 
рішення (не проведені проектно-вишукувальні роботи); 

10.7. від 14.04.05 N! 689-33-04 ,,про затвердження маТЕ і:іЛ!J, 
попереднього погодження ... ", , п.1.2 відносно товариства зобме; -)-0:(1 

відповідальністю "Базис-Будмонтаж", відмінити, в зв"язку з невиконанІ- \ Н_ 
З даного рішення (не проведені проектно-вишукувальні роботи); 

10.8. від 14.04.05 N! 689-33-04 ,,про затверджеННJI мате і JI.& 

попереднього погодження ... ", , п.1.10 відносно товариства з обмеі :::0 о 
відповідальністю "Західні будівельні технології", вЩrtfilити, в зв" І У , 
невиконанням п. 3 даного ріmеНИJI (не проведені проектно-вишуку L ь: і 

роботи). 

Начальник земельного Вії)' WШ'-$G.~~~r 
- ~1Iti' h,-II 

T.B.ГopдiЄf.. :: 
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