
" 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Пр~ затвердження матеріалів попереднього погоджен;,} 
МІСЦЬ розташування земельних ділянок під розміщення 

об"єктів юридичним та фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 25.01.05 Н!! 163 щодо 
затвердження матеріалів попереднього погодження місць розташування 
земельних ділянок під розміщення об"єктів юридичним та фізичним особам, 
враховуючи відповідність розміщення об"єктів генеральному плану забудови 
м.Бровари та керуючись ст. ст. 12, 124, 151 Земельного кодексу УкраїНІІ, л.12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
У~аіни "Про місцеве самоврядування в Україні", а також вра.ХОВУlOчи 
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 обмеженою відповідальністю "Полініт Текстиль" 
. орієнтовною площею 1,0 га ДЛJI будівництва фабрики з виготовлення 

~ пЩчimно-шкарпеткових виробів в p~OHi Об"fзно~.дороги; . 
::: . 1.2. Приватному підприємцю Астахову, СеРГІЮ Олеговичу ОРІЄНТОВНОЮ 
.ivїощею '0,0322 га для будівництва кафе ~ вл~~анням КІМнати для 
,КОМП"ютерних ігор по вул.Короленка в 34-му МlкрораИОНl; " . 

1.3. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд ОРІЄНТОВНОЮ 
:. !ЧІ~піею 0,4500 га під будівництвО ~-x секціЙНО~О багато:;~тирного жилого 
,будинку вул.Шевченка в районі РОЗМІщення басеину "Куп ~ . .. 

.. 1 4 В·· . ального будівництва БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради 
'. 'о." lДДШУ капІТ б 
! ·о·р· ' '. 1 8 га Пl·Д бvдівництво агатоквартирного жилого 
~'. І~вною площею, . JI 

о;\.~~динку по вул.l<ирпоноса,9; " "Постійно-діючий будівельний 
~ 1 5 В· му акціонерному товариству 

. '.. .. lд~ИТО О 44 га під будівництво багатокваР11lРНОГО 
і'.: П~13д Nи2" ОРІЄНТОВНОЮ площе~в~ї в районі розміщення буд.4-а; 
" ~oгo будинку по вул.М.Лагув "Д б обут" орієнтовною площею 1 2 га 
. ' І' б" . иємству ор' ;" .. ,' .: ДОЧІРНЬОМУ п1ДПР ЖИЛОГО Jсомплексу по вул.В.Симоненка. 

~~. ~ будІВНИЦТВО багатоквартирНОГО , .... ' . 
~:~::':' ',:' : ' .. міської ради в місячний термін з дня 
::!: ".':.' -:., .' 2. Земельному ВІДДІЛУ идичними особами, зазначеними в п.l 
}.l.~Р~JI даного рішення УІСЛасти з : земельНИХ ділянок. ' 
i1-~~~ro РІшення, договори резервував МТ .fpOIepcaolllpyt/8pНlf" 2fЮ3 ро 3_ НІ."..", 
1#: ,!~,,,, t. ..1 .. 
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3. Наr1ати юридичним особам . , зазначеним в п 1 да 

РішенНІ, ДОЗВО41И на проведення проектно-вишу .' ного 
,. кувалЬНИХ роБІТ. Проектно-

КОIDТОРJіСИУ ДОК) ментаЦІЮ замовити та розробити· . 
'вку погодити та затвердити до 03.02.06. ' згщно ДІЮЧОГО порядку, 

У випадку ПРОС1J'очення вказаного терміну, поновлення дозволу на 
проектно-вишукувалЬНІ роботи проводиться в такому порядку, як і ЙОГО 
и8Д8ННJI· 

4. Продовжити терміни діі дозволу на проведення проектно
вишукувальних робіт: 

" 4.1. Комунальному підприємству "Київський завод алюмінієвих 
будів~них конструкцій" під будівництво багатоквартирного жилого 
бу~ку по вул.Черняховського,25-б терміном до 03.1 0.2005 року; 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма 
,,паритет" під будівництво магазину ,,гном" по вул.КиївськіЙ,231 терміном ДО 

','03;10.2005 року; , 
, ; 4.3. Приватному підприємству "МЖКОБЛБУд" під будівництво 

багатоквартирного жилого будинку по вул.Кирпоноса терміном 

ДО 03.06.2005 року; 
:' , 4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,нафком" під розширення 
території виробничої бази по виробництву бетонних стінових виробів по 

, вул.Кутузова,129 терміном до 03.10.2005 року. 
, , 

, , 5. Внести зміни до рішеННJI Броварської міської ради від 16.12.04 Х!! 586-
"28-24 "Про' затверджеНWI матеріалів попереднього погодження ... ", п.l.8. 
B~OCHO приватного підприЄМЦJI Бaгмyr Романа. ~ерГіЙОВ~~ та приватного 
ПІДПриємства ,,квадр0", вихласти в наСТУПНІИ редакцll: ,,приватному 

: П,іДnpи~ БагМут Роману Сергійовичу орієнтовною площею 0,0270 га під 
будівниЦтво фітнес~центру на території спортивного майданчику по 

.. вул.Короленка", згіДl! та від 17.01.2005 року. ' 

..:- ~\~9ar"ll 
.. ' ... 01 0cr* 

;1;}.4ic~~ голо :~o" І\М ф В.О.Аитоненко 
:';". ;", O-~ ~ 
~~: ~.Бровари 
:,~ : Від'" Ol" 
~\::,.Ni! '. '7;g~-~Jh'~-~~~ 
.~=::,." .. -,... ..... 
" .. ' ;" ', ... .. ::., . , ; 

.: •. !. і-.;, .' .... . , ., .... .. 
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ПОДАННЯ: завідуючої земеЛЬНI<ИМ __ "'}:Z::: ----J~ 
відділом _ т .Б.Г ордіЄUJ\О 

ПОГОДЖЕНО: 

" , , ' 

Секретар радИ 

Перший заступник міського 
ГОЛОВИ 

Завідуючої юридичним відділом 

ГОЛОВНИЙ архітектор міста 

" 

Начальник управління економіки 

о' 

" ' : : :r.бл~ва іІосt:ійної комісії з ПИтань 
:,~: ::~ :,р~звm:ку та ~лагоустро~ територій, 
";, '" : ~ем~них ВІДНОСИН, аРХ1тектури, 
~.:: будшництва та екології 
~ .. - . 
. : .;. ':":=, .. . . : .' . , 

~,,~~::==>?::~g.Б.ГОРбатюк 

с c:z І.Г.Лавер 

К.Л.Телеmева 

.С, 

Н.І.ГнатюІС 

с.м.ВозНЯК 

: 

Fi.Б.Мих~ова 



Lt{1. 
. l;e,1І'Х ~j,;{ ~ (Y-o.s

/1~3 Міському голові . 'Irтo~ ..... 

Земельний відділ просить Вас . .. ади питання розгJUI и черговому засіданні сесії 
MICЬK~l' р про затвердження матеРІалів попереднього пого;хження 
місць розташування земельних ді "анок" . 
особам: 

"&11. ПІд РОЗМІщення об"ЄКТIВ юридичним 

: 1. Затвердити матеріали попереднього погодження місця розташування 
земельних дiзuшок під розміщеВИJI об"єктів: 
, 1.1. Товариству ~ обмеженою відповідальністю "Полініт Текстиль" 
'орієнтовною площею 1,0 га ДJIJI будівництва фабрики з виготовлення панчішно
щкарпеткових виробів в рцііоні Об"їзноі дороги; 
" ,1.2. Приватному підприємцю Астахову Сергію Олеговичу ОРІЄНТОВНОЮ 
ПJIощею 0,0322 га ДJIJI будівництва кафе з влаштуванням кімнати для 
~ОМП~'lQтерних ігор по вул.Короленка в 34-му мікрорайоні; 
, " 1.3. Орендному підприємству "Бровариnpомжитлобуд" орієнтовною 

ПJI~щею 0,4500 га під будівництво 2-х секційного багатоквартирного жилого 
бу~ вул.Шевченка в районі розміщення басейну ,,купава"; 

1.4. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради орієнтовною 
ПJIощею 1,8 га, під будівництво багатоквартирного жилого будинку по 
, вул.Кирпоноса,9; 
, 1.5.' ,Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий будівельний 

',п~їзц Н!!2" орієнтовною ШІощею 0,44 га під будівlШЦТВО багатоквартирного 
',ЖИЛ~ГО бу'дИнку по вул.М.Лагунової в районі розміщення буд.4-а; 
, - ,1'.6~' Дочірньому підприємсТву "Добробут" орієнтовною площею 1,2 га під 
будіВництво' багатоквартирного жилого комплексу по вул.В.Симоненка; 
.:, ' ,1 .. 7. ,Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
~аводобудівельиий комбінат" орієнтовною площею 1,5 га під будівництво 
, б~:rОІСВартирl'ОГО жилого будинку по вул.Грушевського,21-а . 
. ~ . . ' 

~ .. \<.'. '2. :3емель~ому відділу міської ради в місJIЧНИЙ термін з ДНJI прийняття 
:: дїшоro 'ріmеш укласти з юридичними особами, зазначеними в П.l даного 

• • І і' • 
,'P1D:1eННJI, догОвори резервування земельних д1ЛJlНОК . 
• 00 ... 

- .' ". . 
!, ":: ,', ", З.,НадаТи юр~ особам, зазначеним в ~.1 даного рішення, дозволи 
\~ ~~ ,npоведеИИJI 'проектно:вишукувальних роБІТ. Проектно-кошторисну 
,.:::д~кУ.Мещ8цію' замовити ,та розробити, згідно діючого порядку, яку погодити Та 

~:,~~~ер,циТи ДО 03 ,,02.0,6: . 
і>'l ::: 'оу. 'B~~' '#ростРочеННJI вказаного теРМІНУ, ,поновле~ дозволу на 
:~:;:~р~~~о-в~,Вль~ роботи проводиться в такому ~орядку, як І його надання. 
,~,'- :!} • ~', .,' J, ' • t ' • 

;: -! о'.. • • ;. Ф".' '; • 
(,/(',4: ПродовЖиТи т~рміии діі дозволу на npоведе~ npо~ктно-виmyкyвальних 
~Z РОбіт':" " , ': ,і ':;, " " ' , 
{'!~;~~';:"'4" 'І' ::'к' ", I:,~ "''',, ~ пІД' приємству "Київський завод алюмінієвих будівельних 
~.t, "'~'.', .'.: омувально .. -оІ ~[~OHc'rii~ii~':~: "о:, ", будівНицтвО багатоквартирного жилого будинку по 
~~~~#:ЯеР1iJQc~в~ь:~t~~25:'б терміном до ~з.l~.~ОО5 р.оку; . 
f.iif~!~J:_14:2:'i, t" ',: " :у" З обмеженою В1ДПОВ1Двльmстю hayko.bO-ВИItоБНИ!f8 ф'рма 
j:~(ш' ,ti' .,,~, І ~~~~~,q~ , ' , агаЗИRY Гном" по вул.Киї1СЬкiiRа~~IІ.JtfI,~0 t 
~t~~'" i'~~~'~{; ~ "БУДІВ~!3 м: " J,. ... f2 . I1~Q~іц)~ооs.'р'ОТJv:'і І ;,:.,: "; ВхіДНИЙ -М-, --- , 
~\ctr-.:ari': I,-:,,"~, •• -.,:--.1;' .': t ••• о. 01,.. f).L . 



4.3. Приватному 

багатоквартирного 

2 

підприємству "МЖКОБЛБУД" під будівництво 
жилого будинку по ВУЛ.КIlРПОllоса ,'срміном 

до 03.06.2005 року; 
4.4. Товариству з обмежеНОIО відповідальністю "Нафком" під рОЗШllрення 

території виробничої бази по виробництву бетонних стіНОВІІХ Вllробів по 
Dул.кутузова,129 терміном до 03.10.2005 року. 

S. Внести зміни до рішеllllЯ БроварсЬ1(ОЇ міської ради від 16.12.04 N2 586-28-
24 "Про затвердження матеріалів попереднього погодження ... ", п.l.8. відносно 
приватного підприємця БаГМУ1' Романа Сергійовича та приваТIІОГО піДПРlІсмства 
кввДро", викласти в наступній реДВI(ції: "Приватному піДПРIІСМЦlО Багмут 
роману Сергійовичу орієнтовноlO площеІО 0,0270 га під будіВIІИЦТВО фітнес
ItCIIТPY на території спортивного маUданчику по B~ .:J(оролеllка", згідно l1иста від 

. 17.01.2005 року. ' 

ЗавіДУlоча земельним відділом~~~;;:оіІ ..1- "~ Т.В.Гордієнко 
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