
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po затверджеННJI матеріаліа попереднього погоджен:! 
MIC~Ь PO~Tamyв~.НJI земельних діJIЯНОК під розміщення 

. ІНДИВlдуалЬНОI, громадської забудови та об"єктів 

lнфраструк~~ на території 11 житлового району м.Бровари по 
вул.БОГУНСЬКІИ та вул.Маяковського ТОВ "Житлово-сервісна 

компанія" та ТОВ "Афродіта" 

Розглянувши поданНJI земельного відділу від 29.06.05 Н!! 1283 щодо 
затверджеННJI матеріалів попереднього погодження місць розташування 
земельних ділянок під розміщеННJI індивідуальної, громадської забудови та 
об"єктів інфраструктури на території П житлового району м.Бровари по 
вул.Богунській та вул.Маяковського ТОВ "Житлово-сервісна компанія" та 
ТОВ "Афродіта", враховуючи відповідність розміщення об"єктів 
генеральному плану забудови м.Бровари та керуючись ст.ст. 12, 151 
Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень Земельного 
кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Украіні", рішення Броварської міської ради від 19.12.2002 Н!! 131-08-24 
"Про резервувaННJI земельних ділянок в м.Бровари" зі змінами, 
затвердженими рішенням Броварської міської ради від 24.04.2003 Н!! 240-12-
24 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 19.12.2002 
Н!! 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 попере.дньо~о пого~ення місць ~озтamyвання 
земельниХ ділянок під розміщення ІНДИВlдуалЬНОI, громадсько І забудови та 
об"єктів . інфраструктури на території 11 житлового району м.Бровари по 
вул.БогунськіЙ та вул.Маяковського: . . . . 

1 1 Т тву з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Житлово-сеРВlсна .. оварис 

компанія" орієнтовноЮ площею 47,3 га... ." . 
1.2. Товариству з обмеженою віДПОВІДальНІСТЮ ,,АфРОДІта . ОРІ~ТОВНОЮ 

Площею 26,7 га. I~: '.: :; i~ Н 
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2. Надати юридичним особам зазначеним . 
на проведення проектно-ви~вальних в ~.1 даного РІшення, дозволи 
документацію замовити та розробити згідно . роБІТ. Проектно-кошторисну 
затвердити до 07.07.07. ,ДІЮЧОГО порядку, яку погодити та 

у випадку прострочення вказан . 
. ого теРМІНУ, поновлення дозволу на 

проектно-вишукувалЬНІ роботи ПРОВОДИться в такому порядку як і його 
надання. ' 

з. Зар~зервувати ~рид~чним особам, зазначеним в п.l земельні ділянки 
~ РОЗМІщення ІНДИ~~ДУальної, громадської забудови та об"єктів 
Інфраструктури на теРИТОРl1 11 житлового району м.Бровари по вул.БогунськіЙ 
та вул.Маяковського теРМІНОМ на 2 роки. 

J u 4. Доручити ви~онкому Броварської міської ради в місячний термі!\ з дня 
прииняття даного РІшення, укласти з ТОВ "Житлово-сервісна компанія" та 
ТОВ "Афродіта" угоди на розробку проектної документації та виконання 
будівельних робіт по інженерній підготовці територій будівництва інженерних 
робіт згідно проектній документації. 

5. Зобов"язати ТОВ ,,житлово-сервісна компанія" та ТОВ "Афродіта" 
виконати взяті ними зобов"язання перед Броварською міською радою, на 
підставі укладеного з виконавчим комітетом Броварської міської ради 
Договору про співробітництво Н!! 111 від 07 лютого 2005 р, а саме за рахунок 
ТОВ "Житлово-сервісна компанія" та ТОВ ,,Афродіта" розробити проект та 
побудувати очисні споруди дощової каналізації із врахуванням можливості 
прийому зливової води із прилеглої території містІ, виконати проектні та 
будівельні роботи із інженерної підготовки зарезервованої території та 
будівництва об"єктів соціальної інфраструктури, в тому числі дитячого садка 
та початкової школи, соціально-торгівельного центру та об"єктів спортивного 
призначення, а також виконати інші зобов~'язання, відпо~ідно до Договору. 

рішення покласти на першого 

В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: завіДУІОЧОЇ земельнИМ 
відділом __ ---.~~p-

т .Б.Г ордіЄН1(О 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Перший заступник міського 

голови С _____ 

Завідуючaf' юридичним відділом с dIrлавер 
І ~ 

Головний архітектор міста 

Завідуюча: -загальним відділом 

Начальник інспекції дерхсархбудконтролю 

Начальник управління економіки 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екології 

.... ,'., .' .. 

к.л. Телеmева 

Н.І.гнатюк 

~.І.гапон 

С.М.БозНJIК 

Н.Б.Михайлова 



/J14E'~1 ,су 
/и2- ~' ~ 

~ОВі-АНТСІненlQl_В_О-.....-_ 
w • • BX'&f.!ll' )..,.. 11 

. З~~ельнии ВІДДІЛ просить Вас розгJUlНУТИ на чеРГОв~:'З~і . c~~n;. і 
M~CЬKOI ради питання про затвер~енНJI матеріалів попереднього погодження 
МІСЦЬ роз:~шування земел~~их. ДlJUlНОК під розміщення індивідуальної, 
громадСЬКОI забудови та об ЄКТІв інфраструктури на території 11 житлового 
району м.Бровари по вул.БогунськіЙ та вул.Маяковського ТОВ Житлово-
сервісна компанія" та ТОВ "Афродіта": " 

1. Зат~ердити ~атері~и попереднього погодження місць розташування 
земельних ДІЛЯНОК ПІД РОЗМІщення індивідуальної, громадської забудови та 
об"єктів інфраструктури на території 11 житлового району м.Бровари по 
вул.БогунськіЙ та вул.Маяковського: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Житлово-сервісна компанія" 
орієнтовною площею 47,3 га. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Афродіта" орієнтовною 
площею 26,7 га. 

2. 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 погодити та затвердити до 

07.07.07. 
У випадку прострочення вказаного терміну, поновлення дозволу на 

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

3. Зарезервувати юридичним особам, зазначеним в п.l ~е~ельні ділянки для 
розміщення індивідуальної, громадської забудови та Об"~IВ Інфраструктури на 
території П житлового району м.Бровари по вул.БогунсьКlИ та вул.Маяковського 

терміном на 2 роки. 

4. Доручити виконкому Броварської міської ради в ~ісJlЧНИЙ Te~~iH з дня 
ПРИЙНЯТТя даного рішення, укласти з тов ,,житлов~:.сеРВlсна компанІЯ . та тов 
"Афродіта" угоди на розробку проектної дo~eнтaцll T~ виконання буд~вел~них 
робіт по інженерній підготовці територій БУДІвництва Інженерних роБІТ згІДНО 
проектній документації. 

5 З б " ТОВ ,житлово-сервісна компанія" та ТОВ "Афродіта" . о ов язати, . .. 
ВИконати взяті ними зобов"язВННЯ перед Броварсь~о~ МІС~~ОЮ радо;, на ПІдстаВІ 
УІОІаденого з виконавчим комітетом БроваРСЬКОI МІСЬК01 ради тового,жиВОРУ про 
с · . . 07 JПQтого 2005 р, а саме за рахунок ,тлово-

, П1ВробlТНИЦТВО N!! 111 ВІД ." обити проект та побудувати очисні 
. серв· ." ТОВ АфроДІта розр 
'. . Існа компан~ та. . .. '.' в анням можливості прийому зливової води із 

СІ!ОРУДи ДОЩОВОI канВЛІЗВЦІІІЗ рахув V'l'иі та бvдівельні роботи із інженерної 
ПРИЛ·· ... . а, виконати проеа~ ~I <. .. . . еГЛОl територn МІСТ .. ії та будівництва об"єктів соціальної 

;';'. ~ПІ~roтовки зарезервован01 теритоР. 
'. . ...... 



2 
інфрастрУКТУРИ, в тому числі дитячого садка та початкової школи, соціально
торгівельного цeH~Y та .Об"ЄКТів спортивного призначення, а також виконати 
інші зобов"язання, ВІДПОВІДНО ДО Договору. 

r 
Завідуюча земельним відділом Т.Б.Г ордієнко 
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