
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про погодження місць розташування земельних І 
ділянок під розташування об"єктїв 
юридичним та фізичним особам 

,. . 
<:, -

Розглянувши подання земельного відділу від 10.05.2007 Н!! 1226 
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 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", а також враховуючи рішення Броварської міської 
ради від 26.04.07 Н!! 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"єктів: 
1.1. Приватному підприємцю Зінченку Григорію Андрійовичу 

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

1.2. Приватному підприємцю Григоренку Сергію Миколайовичу 
орієнтовною площею 0,20 га для розміщення виробничого цеху .... п~ 
виготовленню вентиляційних систем по вул. Кутузова в ,ранОНІ 

запроектованого кладовища; 
1.3. Гладишевському Аскольду Петро~ИЧ?', Г~адишевській Лілії 

Аскольдівні Гладишевській Тетяні АСКОЛЬДІВНІ ОРІЄНТОВНОЮ площею 
0,0024 га ' рення території літнього майданчику магазину-кафе 
«Світл n'e~ізl. бристів,45; .. . 

1 .:(-. І;ф о іТ· lJff ідприЄМЦЮ Галу~ко ~а~иш. ВалеНТИНІВНІ та 
ct .• бровській ОксанІ ІваНІВНІ ОРІЄНТОВНОЮ площею 

прив б . . 
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Груш f'd'~ о, , " ось . nтA. . 'і О 6 . 
1 • Валерійовичу ОРІЄНТОВНОЮ площ"ю , ,га для 
. ~~ ніс" кортів по вул. Чкалова в районі спорткомплексу; 
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1.6. Приватному підприємству «Дельта-Бровари» орієнтовною 
площею 0,0360 га для будівництва торгівельного павільйону по 
вул. Київській в районі розміщення будинку Ни 292 та ОДШ; 

1.7. Прив~тному підприємству «Аква-Вом» орієнтовною площею 
0,04 га для БУДІВництва мийки автомашин за сучасною технологією по 
вул. Черняховського в районі розміщення автостоянки ІПІ Вакуленка І.П.; 

1.8. Приватному підприємству «АНРІ-МАРКЕТ» орієнтовною 
площею 1,7 га для розміщення торгового центру та офісно-складських 
приміщень по вул. Кутузова в районі розміщення ТОВ «Нафком»; 

1.9.БроварськіЙ міській раді орієнтовною площею 0,7768 га для 
розміщення індивідуальної житлової забудови по вул. Симоненка на 
території IV житлового району І мікрорайону м. Бровари; 

1.10. Броварській міській раді орієнтовною площею 3,1890 га для 
розміщення індивідуальної житлової забудови по вул.П.Чубинського на 
території IV житлового району м. Бровари; 

1.11. тву з обмеженою відповідальністю «Ресторан 
«ОРХІ »1 <Л§,'ht6'вt1 площею 0,0499 га для розміщення ресторанного 
компле f tlпJ"':~? сКіі ЬKi~1 в районі розміщення радіопередавального 
центр ~~lj~1 ~ 1 р? f 2 1- ~9-0~ ""JI.lr 

.1~ о ~ .i~jвy' ~ ~ меженою відповідальністю «Міські інвестиції» 
нІї ОЩ~ ~ 'ь 773 га для розміщення багатоквартирного 

житлов РІД ку tP: ибудованим приміщенням дитячого садка по 
вул. Груш ro1S ; 

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Міські інвестиції» 
орієнтовною площею 0,42 га для розміщення багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Грушевського, 17-б; 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Міські інвестиції» 
орієнтовною площею 0,4 га для розміщення комплексної багатоквартирної 
житлової забудови на території 5 мікрорайону IV житлового району; 

1.15. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Міські інвестиції» 
орієнтовною площею 0,444 га для розміщення багатоквартирного 
житлового будинку на території П черги кварталу Олімпійський. 

Міський голова 

м.Бровари 

від"..tt" ~R ... 
НИ S.8t - ~- O~ 

2007 року =---

рішення покласти на 

В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного Biдц~i:b:;:~rI 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського 

голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відцілу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Головний архітектор міста 

НаЧaJIЬlІИК загальиоro"Ві~ 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій . . ' 
земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій 

Т.В.Гордієнко 

С.М.ВозНJП( 

Т.М.Чепіга 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддУБВJIІС 
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Земельний відділ про В -- . - ~. , . .... .. сить ас РОЗГЛJIнyrи на черговому заСІДанні 
сеСl1 МІСЬКОІ ради питання про . . .. погодження МІСЦЬ розташуванни земельних 
ДІЛЯНОК ПІД РОЗМІщення об"єктів юридичним та фізичним особам: 

1. Погодити місця розташування земельних ДЇЛJIНок під 
розміщення об"єктів: 

. 1.1. Приватному підприємцю Зінченку Григорію Андрійовичу 
ОРІЄНТОВНОЮ пл~щею 0,26 га для розміщення цеху по виробництву 
столярних вироб1В по вул. Кутузова,6 в районі розміщення радіостанції; 

. 1.2. Приватному підприємцю Григоренку Сергію Миколайовичу 
ОР1ЄНТОВНОЮ площею 0,20 га для розміщеННJI виробничого цеху по 

виготовленню вентиляційних систем по вул. Кутузова в районі 
запроектованого кладовища; 

1.3. Гладишевському Аскольду Петровичу, Гладишевській Лілії 
Аскольдівні, Гладишевській Тетяні Аскольдівні орієнтовною площею 
0,0024 га для розширення території літнього майданчику магазину"кафе 
«Світлана» по вул. Декабристів,45; 

1.4. Приватному підприємцю Галушко Марині Валентинівні та 
приватному підприємцю Дубровсьюй Оксані Іванівні орієнтовною 
площею 0,0012 га для розміщення топочної для частини будівлі по вул. 
Грушевського,9/1 ; 

1.5. Чуканову Олегу Валерійовичу орієнтовною площею 0,6 га ДЛJI 
розтamyвaнНJI тенісних кортів по вул. Чкалова в районі спорткомплексу; 

1.6. Приватному підприємству «Дельта-Бровари» орієнтовною 
площею 0,0360 га для будівництва торгівельного павільйону по 
вул. Київській в районі розміщення будинку Н!! 292 та ОДШ; 

1.7. Приватному підприємству <<Аква-Вом» орієнтовною площею 
0,04 га для будівництва мийки автомашин за сучасною технологією по 
вул. Черняховського в районі розміщення автостоЯНІ<И ШІ Вакуленка 

І.П.; . Н .. п· .. Ц 
1.8.РелігіЙНій громад1 езалеЖНОІ ОМІСНО1 еркви 

Євангельських Християн <<Нове ЖИТТЮ) орієнтовною пл?щею 0,20 ~ 
для розміщення молитовного дому ПО вул. ЄсеН1на в райОНІ 
розміщення військового містечка; . 

1.9. Приватному підприємству «AНPI-МAPКE~» ОРІЄНТОВНОЮ 

пл 1 7 га "nCl' розміщеННJI торгового центру та ОфIСНО-СКЛадських 
ощею, ,....._.. .. ТОВ dI Ф 

приміщень по вул. Кутузова в райО~1 Р?ЗМlщення ,а ком»; 
1 1 О Б оварській міській радІ ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,7768 га ДЛJI 

. . . р. .дУальної житлової забудови по вул. Симоненка на РОЗМІщення lИДИВ1 ... • 
території IV житловогО району І МІІСрОРаиоиу М. Бровари, 



~ 

1.11. Броварській міській раді орієнтовною площею З,1890 га 
ДЛJI розміщення індивідуальної житлової забудови по 
вул.П.Чубинського на території IV житлового району м. Бровари; 

1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ресторан 
«ОРХІДЕЯ» орієнтовною площею 0,0499 га ДЛJI розміщення 
ресторанного комплексу по вул. Київській в районі розміщення 
радіопередавanьного центру. 

2. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 1 
даного рішення, про необхідність виготовлення документації на 
оформлення права користування земельними ділянками в термін до 
24.08.2007р. 

Начальник земельного відділу __ ~ Т.В.Гордієнко 
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