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БРОВАРСЬКА МІСЬКА . РАДА КИУвськоУ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

l 
Пр? затвердженНJI матеріалів попереднього погодження 
МІСЦЬ розтamyванНJI земельних ділянок під розміщення 

об"є~ів юридичним та фізичlpfМ особам 

РозгJIJIНYВІПИ подаННJI земельного відділу від 02.03.05 Н!! 457 щодо 
затвердженНJI матеріалів попереднього погодження місць розташування 
земельних діЛJIНОК 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 України, п.12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування вУкраїні", 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 MicЦJI розташування 
земельних ділянок під ро~міщення об"єктів: 

1.1. Дочірньому підприємству . "Будівельно-інвестиційна група Н!!3" 
орієнтовною площею 0,2400 га для БУ~lвниц;ва багатоквартирного ~тлового 
будинку по вул .. ОлімпіЙСькіЙ в райОНІ РОЗМ1ще~НJI житлових будииюв Н!! 10, 
10-а,8-а; . . 

1 2 Г аncrvину Шведу Тарасу ЛеонІДОВИЧУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 
•• pOM~.. ., ф' ... 

0,0078 га для розширення території ПІД БУДІВНИЦТВО ка етер1Ю та ~томиики 
по вул.Красовськоro,23; Ян' • .,.. ф.оо.. . 

1 3 П піДПРИЄМЦJО Клименко ІНІ J..o 1Л1IВНІ ОРІЄНТОВНОЮ 
•• риватному 'оо ~_. та надб 

О 0043 ДJIJI РекоНСТРУКЦl1 з розшире~у~ удовою 
ппощеІО, га . ..... о 

'ЯtИтпової БУДІВЛІ ПІД Мf}Истерню по рем нту ВЗ)'1ТJl 
мансардного поверху не r----

ПО вул.Гагаріна, І-а; з обмеженою відповідальністю ,,Броварський 
1.4. Товари~тву М рій" орієнтовною площею 1,2 га під 

домобудівний комБІнат'" ерку ого будинку по вуп.Грушевського,21; 
будівництво багатоквартирноГО :==жеНОJО відповідальністю "Броварський 

1.5. Товари~тву з о ій" орієнтовнОЮ площею 1,0 га під 
домобудівний комБІнат .. "MepK~~oгo будинку по вул.Грушевського,21-а; 
будівництво багатоквартирного ж 
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1.6. Товариству зобмеж . 
б ·... еною ВІдпові · завОД0 УДІВельнии комбіІІат" орієнт дальНІСТЮ "Броварський 

багатоквартирного ЖИЛОГО буд ОВною ІШощею 0,4050 га під будівництво 
розміщення пождепо; инху по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі 

1.7. Приватному під~риємств ,JIi " • 
будівництво мийки автотранспор у, вма ОРІ~ОВНОЮ площею 0,05 га під 
AnеЙхема. ту не перетиНІ вул .. Гоголя та вул .. Шолом 

2. Земельному відділу міської и в· .... ... 
даного рішении, укласти з ю рад . МІСЯЧНИИ теРМІН з дня прииНJl1ТЯ 

1 
. . Риди~ими та фІЗИЧНИМИ особами, зазначеними в 

п. Даного Рlшении, договори резервування земельних ДІ· 
лянок. 

3. Надати юридичним особам, зазначеним в п.l даного рішення 
Дозволи на провеnеИИJI проектно·-виП1VТnIu б· ' . '"' -о16'о1Uanьних ро lТ. Проектно-кошторисну 
документацІЮ звмови'Щ Tf1 розробити, згідно дію,ого порядку, яку погодити та 
затвердити до 10.03.06. 

у випадку прос~оченНJI вказаного терміну, поновлення дозволу на 
проектно-вишукувалЬНІ роботи проводиться в такому порядку, як і його 
иадаННJI. 

·4. Внести зміни.до рішеННJI Броварської міської ради від 11.09.03 
N! 282-15-24 "Про надання земельних дітІнок ... ", п.3.4 відносно товариства З 
обмеженою відповідальністю ,,Броварський домобудівний комбінат 
"Меркурій", відмінити згідно з поданою з8JIВОЮ від 01.03.05 Не 02/233. 

5. Доручити відділу містобудування та архітектури підготувати 
ріwеНЮІ про передачу фушщій замовника та забудовника по будівництву 
багатоквартирного житлового будинку по вул.Черняховського в районі 
пождепо, з товариства з обмеженою відnовідanьністю "Броварський 
домобудівний комбінаТі "Меркурій" на • товариство З обмеженою 
відповідальністю "Броварський заводобудівельний комбінат". 

6. Продовжити 

Міський голо 
В.О.Антоненко 

м.Бровари 
Від cctL."._~~~~~~ 
~_оlf~-

; 
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. ПОДАННЯ: завідуючої земельним 
відділом --..-...::;:::::J:j T.B.ГopдїЄНJ 

ПОГОДЖЕНО: 

, 

Секретар ради е ~ 
.' ПерIiпm заступішк міського :::::::._~~~;~~.p 
голови --- О.А.I<юпmцв 

Завідуючої юридичним відділом 

.~~ловНИЙ apxi~eктop міста 

':·.3авідую~ої загальним відділом 
.' . 

, .. : . . . .. . . . 
.~ ':ш~akнИк уЩ,aвnllПUI економікИ . 
і е.' ". : 

" 

, 
, ." І. ._ 

. Голова постійної комісії з питань 
. розвитКу та благоустрою територій, 
земелЬних відносин, архітектури: ' 

: будівництва та екології' . .. .,.... . .. : . . '. . 
:.' . '. .;' ... 

~ '----7,-
сл 

І.Г.Лавер 

К.Л. Тenешева 

Н.І.Гнатюк 

С.М.ВозНJПC 

Н.Б.Михainова 
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,4/t;o3-7 . \ ~~B.O. 
Земельний відділ ПРОСИТЬ В . .. ас розгJlJtнути на ч ...оо 

МІсЬКОІ ради I1ИТ8ВНJI про -затвердження .. ерговому заСІданНІ сеСIІ 
місць розтamyванНJI земельних дїJlJt . MaтeP.I8JUВ попереднього погодженИJI 

ФізичНИМ особам, надаини Yrозвон.ок ПІД РОЗМlщеИИJI об"єктів юридичним та 
. . ""' ЛІВ На виroтовлеИИJI .. . 

зміною ЦІЛЬОВОГО npизначеИИJI . проеКТІВ ~lдведенИJI ІЗ 
Броварської міської ради: та BHeceHНJI ЗМІН дО РІшень сесії 

1. Затвердити матеріали попереднього пого е . 
земельних дi~OK під розміщеИИJI об"єктів: дж ИИJI МІСЦВ розташуванНJI 

1.1. ДОЧІРНЬОМУ ПІДП· риємству "Б' . . . УДІвелЬНО-ІнвеСТИЦІйна група ХоЗ" 
ОРІЄНТОВНОЮ ПЛОЩ~Ю .~,24~~ га ДJIJI будівництва багатоквартирного житлов~го 
будинку по вул .. Ол1МП1ИСЬЮИ В районі розміщеИИJI житлових бvдинків Н! 1 О 1 О-а 
8-а; ~, " 

1.2. Гром8ДJIНИН)' ІІІведу Тарасу Леонідовичу орієнтовною площею О 0078 
ra ДJUI розmиpеННJI території під будівництво кафетерію та автомий~ по 
вуп.Красовського,23 ; 

1.3. , Приватному підприємцю Клименко яніні Тофіліївні орієнтовною 
ПJIощеlО 0,0043 га для реконструкції з розширеННJIМ та надбудовою мансардного 
поверху не житлової будівлі під майстерню по ремонту ВЗУТТJl по 
вуп.Гагаріна, І-а;· . , 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Броварський домобудівний 
комбінат "Меркурій" оріЄНТОВНОIО площею 1,2 га під будівництво 
багатоквартирного жилого будинку по вул.Грушевського,21; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський домобудівний 
комбінат "Меркурій" ,оріЄНТОВНОIО площею. 1,0 га під будівництво 
багаТОI(вартирного жилого будинку по. вул.~руше~ського,21-а; .. 

1.6. Товариству з обмежеНОIО ВІД~ОВІД~ЬНІСТЮ "Юридичв~и департ~ев~ 
Мінімакс" орієнтовною площею 5,0 га ПІД БУДІВНИЦТВО вироБНИЧОI бази в ранОВІ 
Промвузла; 

1.7. Товариству з обмежеНОIО відповідальніСТЮ. "Бро~арський 
заводобудівельний комбіна:r" оріЄНТОВНОIО площею 0,4050 га ~1Д. БУДІВ~ИЦТВО 
багатоквартирного жилого будинку по ВУJI.ЧерНJIXОВСЬКОГО в ранОНІ РОЗМlщевИJI 

ПОI(Депо; 

1.8. Приватному піДПРИЄМСТВУ 
будівництво мийки автотранспоРТУ 
AnеЙхема. 

Лівма" орієнтовною площеlО 0,05 га під 
" · Г Ш не перетИНІ вул.. оголи та вул.. олом 

. ... .. 
.' іСЬІ(оі ради в місячиии теРМІВ з дНЯ ПРИИНJIТТJI 

2. Земельному ВlдцlЛУ м ми та фізичними особами, зазвачеН.IМИ в п.l 
даного рішення, укласти з IОРИДИЧН:JlJI земельнИХ діпянок. даного рішення, договори резервува 

. б зазначеним в п.1 даного рішення, ДОЗВОn.1 
3. Надати IОРИДИЧН~М осо аМ, вnьних робіт. .проеКТНОаКошrorионУ./ 

На проведення проектно-вИWУ1СУD ; 6р".,. ' , ~ttt't ~f~110 
J Bxin,Wtarll"'. ",~ ,r· "". 
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tl'VМентацію замовити та розробити. . 
ДО"'І··· 1 О 03 06 ' ЗГІДНо ДІЮЧого ПОРЯДКУ, яку погодити та затвердиТИ до · . . . 

у випадку про~трочеНИJI вказаного терміну, поновленНJI дозволу на 
проектно-вишукувальНІ роботи ПРОВОДиться в такому порядку, як і його наданив. 

4. Внести зміни ~o рішеННJI Броварської міської ради від 11.09.03 
Н! 282-15-24 ."Про. H8Д~. земельних дiJIJIНOK ... ", п.3.4 відносно товариства з 
обмеженою ~1ДПОВ1Д8JIЬНІСТІО "Броварський домобудівний комбінат ,,меркурій", 
відмінити зпдво з поданою заявою від 01.03.05 Н!! 021233. 

5. Доручити відділу' містобудуванНJI та архітектури підготувати рішенив 
про передачу функцій замовника та забудовника по будівництву 
багатоквартирного житлового будинку по вул.ЧерВJIXОВСЬКОГО в районі пождепо, 
з товариства з обмеженою відповідальністю ,,Броварський домобудівний комбінат 
,,меркурій" на товариство з обмеженою відповідальністю "Броварський 
З8Водобудівельний комбінат". 

6. Продовжити терміни дії дозволу на провед~ННJI проектво-вишукувальн~ 
робіт товариству з обме~еною відповідальністю "ВЕНТМОНТ АЖ" ПІД 
будівницТВО виробничої бази по вул.Щолківській, 1 терміном до 10.08.2005 року. 

. 
Завідуюча земельним відділом Т.В.Гордієнко 
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