БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про п?годжен~я місць розташування земельниXl
ДІЛЯНОК ПІД розташування

об"єктів

юридичним та фізичним особам

Розглянувши подання земельного відділу від 24.04.2007 Ни 1116 щодо
погодження місць розташування земельних ділянок під розташування
об"єктів юридичним та фізичним особам, враховуючи відповідність
розміщення об"єктів генеральному плану забудови м.Бровари та кеРУ10ЧИСЬ
ст. ст.

12, 151

Земельного кодексу України, п.l2 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",
а також враховуючи рішення Броварської міської
ради від 26.04.07 Ни 303-20-05 « Про затвердження переліку юридичних та
фізичних осіб, які стали переможцями конкурсу щодо надання земельних

ділянок в оренду в м. Бровари від 23.04.2007» та пропозиції постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Погодити місця розташування земельних ділянок під розміщення
об"ЄКТЇв:

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»
орієнтовною площею 0,1342 га для розширення т~ргово-розважального
КОмплексу на перетині вул. Київської та вул. ~ет~пв; .
.
1.2. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ ..«ОльтаРІС»
орієнтовною площею 1,0 га для розміщення виробничО1 бази по
Вул. Красовського в районі розміщення буд~ку Ни 18; .
..
1.3. Приватному підприємцю ХІМІЧУ ВалерІЮ Миколаиовичу
орієнтовною площею 0,02 га для будівництва магазину ПО прод~
БVДІ'в
. . на розі вулиць Черняховського та ВОІНІВ
J І
ельних
матеРІалІВ

Інтернаціоналістів;
.
.'
МУ"
14 Т
бмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Т.Б. .- КРаіН&»
орієн '. овариству З 00 га для розміщення виробничо-складського
товною площею 3 ,
теРМіналу в районі запроектованого кладовища.

2. Попередити IОРИДИЧю та фізичні особи, зазначені в п. 1 даного
рішення, про необхідність виготовлення документації на оформлення права
користування земельними ділянками в термін до 26.07.2007р.

3. Контроль за виконанням
заступника міського голови ВОЗНJlка С.М.
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2007 року

В.О.Антоненко

на

пОДАННЯ:

Начальника земельного BiMinY:~~~'!i

Т.В.Гордієнко

поГОДЖЕНО:
I.В.Сапожко

Секретар ради

С.М.Возняк

Заступник міськоro голови

с

Начальник 10РИДИЧНОro відділу

л.є.Рибакова

Головний архітектор міста

H.I.ГHaТlOK

Начальник загального відділу

Голова постійної комісії з питань

розвитку та ~лагоустрою територій,
земельних В1ДНОСИН, архітектури

будівництва та інвестицій
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ІЛ просить Вас розглянуги на черговому засіданні

C~Cll MICЬK~I ради питання про

дшянок

погодження місць розташування земельних

ЛІД розміщення об"єктів юридичним та фізичним особам:

Погодити місця
розміщення
об"єктів:

1.

1.1.

розташування

земельних

ділянок

під

Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»

орієнтовною площею

0,1342

га ДJ1JI розширення торгово-розважального

комплексу на перетині вул. Київської та вул. Металургів;

1.2.

Товариству

орієнтовною

площею

з

1,0

обмеженою

відповідальністю

га ДJ1JI розміщення

«альтаріс))

виробничої бази

по

вул. Красовського в районі розміщення будинку Н!! 18;
1.3. Приватному підприємцю Зінченку Григорію Андрійовичу

орієнтовною площею 0,26 га ДJ1JI розміщення цеху по виробництву
столярних виробів по вул. Кутузова,6 в районі розміщення
радіостанції;

1.4. Приватному підприємцю Хімічу Валерію Миколайовичу
орієнтовною площею 0,02 га для будівництва магазину по продажу

.

будівельних матеріалів на розі вулиць Черняховського та Воїнів
Інтернаціоналістів;

1.5 Приватному підприємцю Григоренку Сергію Миколайовичу
орієнтовною площею 0,20 га для розміщення виробничого цеху по
виготовленню

вентиляційних систем по вул. Кутузова в районі

запроектованого кладовища;

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Т.Б.М.-Україна
орієнтовною площею 3,0 га для розміщення виробничо-складського

терміналу в районі запроектованого кладовища.

2. Попередити ЮРИДИ;Ні. та фізичні особи, зазначені в ..~. 1
даного рішення, про
неоБХІДНІСТЬ виготовл~ння дoкyмeнтaц~1 на
оформлення права користування земельними Д
нками в термІН до

lS.06.2007p.
Начальник земельного відділу с::::::::::::5.

