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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про погодження місць розташування земельних ділянок 

під розташування об"єктів юридичним і фізичним особам, 

продовження терміну дії дозволу на проведення проектно

вишукувальних робіт 

Розглянувши подання земельного відділу І\ід 21.08.06 N2 194 І 
. . . 

щодо 

погодження МІСЦЬ розташування земельних дшянок ПІд розтащування 

об"єктів юридичним і фізичним особам, продовження терміну дії дозволу на 
проведення проектно-вишукувальних робіт, враховуючи відповідність 

розміщення об"єктів генеральному ману 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", СТ.24 Закону України "Про IDIанування та 

забудову території", рішення Броварської міської ради від 19.12.2002 N2 І 3 1-
08-24 "Про резервування земельних ділянок в м.Бровари" зі змінами, 

затвердженими рішенням Броварської міської ради від 24.04.2003 N2240-12-24 
"Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 19.12.2002 N2 
131-08-24 "Про резервування земельних ділянок в м.Бровари", а також 
враховуючи пропозиції постійної КОМІСll з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури,' будівництва, екології та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити МІСЦЯ розташування земельних дшянок ПІд РОЗМІщення 

об"єктів: 

1.1. Приватному ПІДприємцю Карпенку Олександру Михайловичу 

орієнтовною IDIощею 0,0070 га для будівництва магазину-кафе по 

вул.короленка в районі розміщення пішоходного бульвару; 

І .2. Товариству з обмеженою відповідальнісno "Укрпромтехенерго" 
, , . 

орієнтовною IDIощею 0,20 га для будівництва автозаправної станції на рОЗl 
вул .. Металургів та бульв.незалежності; 

І .3. Товариству з обмеженою .відповідальнісno "Вілар" орієнтовною 
площею 0,23 га для будівництва автостоянки для відвідувачів комплексу 

громадського харчування кафе «У лісі» по вул,М.Драгоманова,2; 
1.4. Закритому акціонерному товариству "Планета-буд»" орієнтовною 

площею 2,8837 га для будівництва. багатоква тирної житлової забудови в 5 
мікрорайоні ІУ житлового району. t11 (/)..1 ' ,(,( 

2. Земельному відділу міської ради в місячний термін з дня прийняття 
даного ріщення, укласти з юридичними та фізичними особами, зазначеними в 

п. І даного рішення, договори резервування земельних ділянок 



3. Надати 

даного РІшення, 

2 
юридичним та фізичним особам, зазначеним 

дозволи на проведення проектно-вишукувальних 

в п . l 

робіт . 

Проектно- . . 
кошторисну документацію замовити та розробити, зпдно з ДІЮчим порядком , 

яку погодити та затвердити до 31.08 .08 . 
у ВШІадку прострочення вказаного термrny, 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 01 .03.2007 року : 
4.1. Приватному підприємцю Зайцю Ігорю Олексійовичу орієнтовною 

площею 0,1700 га під будівництво станції технічного обслутовування, авто 

мийки та магазину супутніх товарів по вул.ОСШІОва в районі розміщення 
автогаражного кооперативу NQ3; 

4.2. Приватному підприємству "Феско!' орієнтовною площею О, І га 
для будівництва лікувально-оздоровчого закладу по вулТагаріна в районі 

Київської обласної школи вищої спортивної майстерності з легкої атлетики ; 

4 .3. Українській Православній церкві парафії св.Іоанна Богослова 

Київської Єпархії орієнтовною площею 0,5 га для будівництва церковного 

комплексу по вул .ЧеРНЯХОIІСЬКОГО; 

4.4 . Приватному підприємцю Пономаренку Володимиру Андрійовичу 
орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування складського 
комплексу вул.Металургів в районі розміщення авто гаражного кооперативу 
"Металург" ; 

4.5. Приватному підприємцю Мехед Валентині Данилівні 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,20 га для обслуговування складських приміщень по 
вул .Металургів . 

5. 3емельному відділу міської ради в місячний термін , з дня прийняття 
даного РІшення, ~асти з юридичними особами, зазначеними в п.4 даного 
РІшення, додаткоВІ утоди до договорів резервування земельних ділянок . 

6. Контроль за виконанням даного РІ щення покласти на 
міського голови Возняка с.М. 

заступника 

Міський голова В .О . Антоненко 

2006 POIg', 
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