
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Пр? затверджеННJI матеріалів попереднього ПОГОДЖ:!НJI 
МІСЦЬ розташування земельних ділянок під розміщення 

об"єктів юридичним та фізичним особам та внесення змін до 
рішення Броварської міської ради від 22.07.04 Н!! 494-23-24 

Розглянувши подаННJI земельного відділу від 28.07.05 Н!! 1481 щодо 
затвердження матеріалів попереднього погодження місць розташування 
земельних ділянок під розміщеННJI об"єктів юридичним та фізичним особам 
та внесення змін до рішення Броварської міської ради від 22.07.04 Н!! 494-23-
24, 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 України, п. 34 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Броварської 
міської ради від 19.12.2002 Ng 131-08-24 "Про резервування земельних ділянок 
в м.Бровари" зі змінами, затвердженими рішенням Броварської міської ради 
від 24.04.2003 Ng 240-12-24 ,,про внесення змін до рішення Броварської 
міської ради від 19.12.2002 Ng 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 MICЦJI розташування 

, ·земельних ділянок під розміщення об"єю:іВ:.. ... " 
1.1. Товариству з обмеженою ВІДПОВІД8JIЬНІС'ПО "M~II збуваю:ь~я 

. орієнтовною площею 1,2 га для буді~ництва складського ПРИМІщення з ЛІНІЄЮ 

ПО випуску зошитів по вул.Металурпв;.. .". 
1 2 Т cтвv з обмеженою віДПОВІДальНІСТЮ "ОРІЄНТИР ОРІЄНТОВНОІ0 .. овари :J ••• • б . . 

1 65 Розширення територu ПІД УДІВНИЦТВО ЛОГІСТИЧНОГО 
площею , га ДЛJI ••• ••• ай . п . 

aННJI залlзНИЧНОl котІ в рОНІ ромвузла, 

центру та для. O.~~OBYВ маді хрисТИЯН віри євангельської "Воскресіння" 
. 1.3. РеліГ1ИН1И гро б івництва релігійного комплексу по 
орієнтовною площею 0,5 га для уд 
вул.Чкалова в районі спорткомплексу. 
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2. ~емельному відділу міської ради в місячний термін з дня ПРИЙНЯ1їя 
даного Рlше~ня, 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 прове~енНSI проектно-вишукувальних робіт. Проектно-кошторисну 
документаЦІЮ замовити та розробити, згідно діючого порядку, яку погодити та 
затвердити до 04.08.06. 

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

4. Продовжити терміни дії дозволу на проведення проектно
вишукувальних робіт терміном до 04.02.2006 року: 

4.1. Концерн "Шар" для будівництва комплексу "Будинок хліба" по 
вул.Красовського в районі розміщення оптово-роздрібного плодоовочевого 
комбінату; 

4.2. Приватному підприємцю Пилипчику Василю Григоровичу для 
будів~ицтва магазину продовольчих товарів на розі вул.М.Лагунової та 

. вул.Блока; 
4.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Смартех Системз" ДЛЯ 

будівництва багатоквартирного жилого будинку по вул. Черняховського в 

районі розміщеННSl зоm Не 1 О; 
4.4. Приватному підприємству "Металон" для будівництва комплексу 

відпочинку та розваг по вул.Гагаріна в районі розміщення районного вузла 

зв"язку. 

s. Земельному відділу міської ради в місячний термін, з дня прийня1їЯ 
даного рішення, укласти з юри~ особами, зазначеним~ в п.4 даного 
рішення, додаткові угоди до ДОГОВОРІВ резервування земельних ДІЛянок. 

6. Внести зміни до рlшеНIDI Броварської міської ради від 22.07.04 Не 494-
23-24 Про затверджеНIDI матеріалів попереднього погодження ... ", п.l.1, 

" . "Р· Ф " відносно закритого акціонерного товариства ІП- арм, визнати таким, що 
.втратив чинність, в зв"DКу з' невикоНанням п. З даного рішення (не проведені 
. проектно-вишукувальні роботи). 
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рішення покласти на першого 

В.О.АнТоненКо .. 
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.. б "ЗІСИ завідУЮЧОЇ 
ПО,ПАuuа. ВИКОНУЮЧОІ О ОВ Я ... 

i-VU u ,.,~. •• _ головнии 
. земельним ВІДДІЛОМ . . 

спеціаліст земельноГО ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Перший заступник міського 
ГОЛОВИ 

І 

Л.М.Гудимеl 

О.А.КияниЦJ 

Завідуючої юридичним відділом q= І.Г.Лавер 
Головний архітектор міста 

Виконуюча обов"язlСИ завідуючої 
загальним відділом 

Начальник упрaвnінвя економі 

Голова постійної комісії з lІИТаВЬ 
розвитІСу та ~лагоустро~ теРиторій, 
зем~ль~ вІДНОСИН, аРХ1тектури, 
БУДІвництва та екології 

К.Л. Телешева 

~ Л.О.Чижевська 

Н.В.Михайлова 
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. 'I//lt~-I Міському голові Антоненку в.о . 

Земельний відділ просить В 
. кої ади питан ас розгJIJШyТИ на черговому засіданні сесії 

M~CЬ р ня про затверджеННJI матеріалів попереднього погодження 
M~CЦЬ розташування земельних ділянок під розміщення об"єктів юридичним та 
фІЗИЧНИМ особам та внесення змін до рішення Бр ..... . 
22.07.04 N2494-23-24: оваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 

1. За~вердити. матер~али попереднього погодження місця розташування 
земельних ДІЛянок ПІД РОЗМІщення об"єктів: 

. 1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрії збуваються" 
ОРІЄНТОВНОЮ п~ощею 1,2 га для будівництва складського приміщення з лінією по 
випуску ЗОШИТІВ по вул.Металургів; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Орієнтир" орієнтовною 
площею 1,65 га для розширення території під будівництво логістичного центру та 
для обслуговування залізничної колії в районі Промвузла; 

1.3. Релігійній !ромаді християн віри євангельської "Воскресіння" 
орієнтовною площею 0,5 га для будівництва релігійного комплексу по 

вул.Чкалова в районі спорткомплексу. 

2. Земельному відділу міської ради в місячний термін з дня ПРИЙНЯlїя 
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 погодити та затвердити до 

04.08.06. 
у випадку ПРОС'Ірочення вказаного терміну, поновлення дозволу на 

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

4. Продовжити терміни дії дозволу на проведення проектно-вишукувальних 
робіт терміном до 04.02.2006 року: 

4.1. Концерн "Шар" для будівництва комплексу "Будинок хліба" по 
.вул.Красовського в районі розміщення оптово-роздрібного плодоовочевого 
комбінату; 

4.2. Приватному підприємцю nИЛипчИК?' Василю . Григоровичу .. ДЛЯ 
будівництва магазину продовольчих ТОВ,арш на РОЗІ вул.М.ЛаГУНОВОІ та 

вул.Блока; . . 
, 4.3. Товариству з обмеженою віДПОВlДальн~стю "Смартех Системз" .. ~ 
будівництва багатоквартирноГО жилого будив~ по вул.Черняховського в ранОНІ 

, розМіщення зоm,N"l! 1 О; " 
, , :4.4. ,Приватному піДПРИЄМСТВУ "Металон . для будівництва комплексу 
~'вlдпочинку та розваг по вул.Гагаріна в райОНІ розміщення районного вузла 
, ,з~'~J,IЗКУ • 

• t •• І 

, 'І 

.: ,*' . 

.... : ..... 



-
2 

s. Земельному відділу міської ради в місячний термін, з дня прийнJIТI'Я 
даноГО рішення, укласти з юридичними особами, зазначеними в п.4 даного 
рішеННJi, додаткові угоди до договорів резервування земельних ділянок. 

6. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 22.07.04 Н!! 494-23-
24 "Про затвердження матеріалів попереднього погодження ... ", п.l.l, відносно 
закритого акціонерного товариства "Ріп-Фарм", визнати таким, що втратив 
чинність, в зв"язку з невиконанням п. 3 даного рішення (не проведені проектно
вишукувальні роботи). 

Виконуюча обов"язки завідуючої 
земельним відділом - головний 
спеціаліст земельного відділу Л.М.ГуДименко 
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