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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП

,

РІШЕННЯ

Про погодження місць розташування земельних ділянок
під розташування об"єктів юридичним і фізичним особам,
продовження терміну дії дозволу на проведення проектно
вишукувальних робіt

Розглянувши подання земельного відділу від 11.09.06

N2 2199
щодо
погодження місць розташування земельних ділянок під розташування об"єктів
юридичним і фізичним особам, продовження терміну дії дозволу на проведення
проектно-вишукувальних робіт, 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", СТ.24 Закону
України "Про планування та забудову території", рішення Броварської міської
ради від 19.12.2002 N2 131-08-24 ,,про резервування земельних ділянок в
м.Бровари" зі змінами, затвердженими рішенням Броварської міської ради від
24.04 .2003 N2 240-12-24 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
від 19.12.2002 N2 131-08-24 "Про резервування зем.ельних ділянок в м.Бровари",
а

також

враховуючи

благоустрою

пропозиції

територій,

земельних

постійної

комісії

відносин,

з

питань

архітектури ,

розвитку

та

будівництва

та

інвестицій , міська рада
ВИРІШ ИЛА:

1. Погодити місця розташування земельних ділянок під розмішення
об"єктів:

1.1 . Товариству з обмеженою відповідальністю «Еней» орієнтовною
площею 0,1500 га для будівництва газозаправної станції автомобu:uв та магазину
з продажу запасних частин і супутніх товарів по вул . Чкалова,30; e-ruл'lIf'·

1.2.

Приватному підприємцю Завадському В'ячеславу Віталійовичу

орієитовною площею 0,14га для розширення території існуючої автостоянки по
вул . Чкалова;

1.3.

.
Товариству

з

обмеженою

Істейтс» , орієнтовною площею

0,12

відповідальністю

«Глобал

17

Ріел

га для влаштування проїзду автотранспорту

та проходу працівників по бульв. Незалежності між поліклінікою та Казенним
заводом порошкової металургії;

1.4.
будівельний

Відкритому

поїзд

акціонерному

орієитовною

N22",

товариству

площею

"Постійно-діючий

1,8га

для

розміщення

багатоквартирної житлової забудови на території 2-го мікрорайону ІУ житлового

району по вул.Київській; /Ю.Ф

1.5.
орієитовною

Товариству
площею

4,Ога

.
з

обмеженою
для

розміщення

.

.

ВІдповІДальНІСТЮ
виробничої

бази

«КАМІРУС»,
на

території

Промвузла в районі розміщення заводу алюмінієвих будівельних конструкцій ;

?,nfl,l

-190

2

1.6.

Відкритому акціонерному товариству

будівельний

поїзд

N22"

орієнтовною

"Постійно-діючий

площею

1,7га

для

розміщення

багатоквартирної житлової забудови на території І-го мікрорайону ІУ житлового
району

в

районі

господарства ;

1.7.

розміщення

бази

виробничого

управління

комунального

~

Навчально-виробничому

центру

творчості

молоді

орієнтовною

площею 0,6га для будівництва гаражних боксів ' та майданчику початкового

керування автомобілями по вул . .красовського в районі розміщення буд. 18 ; Р І Л I)..t
1.8.

Товариству

з

обмеженою

відповідальністю

"Ландгут

Україна"

орієнтовною площею

1О,Ога для будівництва залізничної колії та складського .
комплексу по вул .. Кутузова та вул.ЛеронніЙ, в районі міського кладовища. ,!;І//.і ~,CtJII'
1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю "Житлопобут-Комплект"
орієнтовною площею О,6га для розміщення торгівельно-офісного центру по

вул .. Чорновола.ftиoitp ~
2.

Земельному відділу міської ради в місячний термін з дня прийняття

даного рішення ,

укласти з юридичними та фізичними особами , зазначеними в

П.l даного рішення , договори резервування земельних ділянок.

3.
рішення,

Надати юридичним та фізичним особам, зазначеним
дозволи

на

проведення

в П.l даного

проектно-вишукувальних робіт .

Проектно

кошторисну документацію замовити та розробити, згідно з діючим порядком,
яку погодити та затвердити до

21.09.08 .

У випадку прострочення вказаного терміну, поновлення дозволу на

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

4.

Продовжити

терміни

вишукувальних робіт терміном до

дії

дозволу

01.03 .2007

на

проведення

проектно

року :

4.1.
Приватному підприємству
"Броварибудінвест" орієнтовною
площею 0,95 га для будівництва
багатоквартирного житлового будинку на
території 1I черги кварталу Олімпійський ;
4.2. Приватній проектно-пошуковій виробничій фірмі ,,м-ЕКО "
орієнтовною площею 0,39га під будівництво адміністративного приміщення по

вул . Черняховського в районі розміщення

фабрики ТОВ "Євро Фудс ГБ

Україна";

.

4.3 .

.

..

.

.

Приватному підприємцю ПотьомЦ1 ЛюдмиЛІ ЛеОНІДІВНІ ОРІЄНТОВНОЮ

площею О , lга для будівництва комплексу сервісного обслутовування автомоБІЛІВ
по вул.красовського в районі розміщення СПМК;

4.4 . Товариству з обмеженою відповідалы;liтю ,,~Toцeнтp ,,панавто"
орієнтовною площею 0,3 га для будівництва станції. теХНІчного обслутовування
легкового автотранспорту по вул.Металургів; .
4.5. Приватному підприємству "Мустанг-авто" орієнтовною площею
0,35 га для будівництва автосервісного комплексу по бульв.незалежиоC1l в
районі Промвузла ;
.
4.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Олда" ОРІЄНТОВНОЮ
площею О ,7 га для будівництва виробничої бази по ВУЛ ..Кутузова в райоНІ
розміщення товариства з обмеженою відповідальністю "Нафком";

3
Товариству з обмеженою відповідальністю

4.7.
технології"

орієнтовною

площею

1,2га

під

"Західні

будівництво

будівельні

багатоквартирного

житлового будинку на розі вул .. В.Чорновола та вул .' Л.Чубинського;
Товариству з обмеженою відповідальністю "Аспект" орієнтовною

4.8.
площею

О,8640га

під

будівництво

виробничої

бази

по

виготовленню

металопластикових та алюмінієвих конструкцій по вул .. Щолківській.

5.

Земельному відділу міської ради в місячний термін, з дня прийняття

даного рішення,

укласти з юридичними

особами, зазначеними в п . 4 даного

рішення, додаткові угоди до договорів резервування земельних ділянок.

6.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на

заступника

міського голови Возняка с.М.

Міський голова
м.Бровари

Від ".21 " Щ:іх.Н-!J
NQ (1/ - Оі - 0 -)

В.О.Антоненко

