БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г Про погодження місць розташування земельних
ділянок під розташування об"єктів
юридичним та фізичним

особам

Розглянувши подання земельного відділу від 30.05.2007
щодо погодження місць розташування земельних ділянок під

Н!! 1488
розташування
відповідність

об"єктів юридичним та фізичним особам, враховуючи
розміщення об"єктів генеральному плану забудови

м.Бровари та керуючись 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",
Броварської

міської

ради

від

а також враховуючи рішення

14.06.2007

Н!!

365-22-05 «

Про

затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стали
переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в
м. Бровари від 29.05.2007 та від 04.06.2007 року» та
пропозиції

постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

Погодити

1.

розміщення

місця розташування земельних ділянок під

об"єктів:

...

... .

Приватному підприємцю ЯнК~ Наталll ОлеКСІІВН1
орієнтовною площею 0,0489 га ~ буftlвництва. торго~.ельно~

1.1.

комплексу по вул. Димитрова в райОНІ РОЗМІщення залlЗНИЧНОІ ставцll

м.Бровари;

. М
..
1.2. Приватному підприємцю Фесику МиКОЛІ
икол~овичу
ор·
О 0055 га під розширення теРИТОРll ДJIJI
ІЄНТОВНОЮ
площею
,
кі
36 .
Л
рова
будівництва та обслуговування магазину по вУ .Н
..: о
.

І.3.Приватному

ОРІЄНТОВНОЮ площею

підприємцЮ
О

0080
,

га

Радченк~

для

залізничної станції м.Бровари на зеМЛЯХ
залізниця»·

. 1.4.

,
Товариству ОЗ

ОРІЄНТОВНОЮ площею,

66

аталll

РОЗМІщення

..

лександр;вн~

аптеки

в

ранОНІ

Д'ІТО «Південно-Західна

.
.
.
Б
«орджиа»
га ""cr розміщення виробничо-складських

обмеженоЮ

ВІДПОВІДальНІСТЮ

""""6

ПРиміщень в районі промвузла;
ЗАТ .lipo88pcb1t8 фY'fllPНl'" 2005 Р. ЗIUI. НІ 155.аюо

Відділу

1.5.

капітальн

.t.

б .

ради орієнтовною ПЛощею 1,520: УДІвниц~ва Броварської міської
соціального будинку по вул Кра
1.6.

Товариству

.

ДJIJI РОЗМІщення багатоквартирного

совського·

зобмеж

'.

Бровари"
орієнтовною пл еною ВІДповідальністю "Місто будощею
027 г
.
багатоквартирного ЖИтлового ком
'
а ...ДЛЯ РОЗМІщення
Олімпійський згідно з свідо
олексу на теРИТОРll 11 черги кварталу
.'
цтвом про державну реє'
..
особи ВІД 17.05.2004р. Н2 13551050001001867'
страЦ1Ю ЮРИДИЧНОІ
1.7. Товариству з обмеженою відпові'
.
орієнтовною площею 02
.
дал~Н1СТlо "Торгмашцентр"
б
б
' га для РОЗМІщення ПІдприємства торгівлі та
по YT~B:ГOTO слуговування на території 11 черги кварталу Олімпійський'

·
... овариству з обмеженою відповідальністю Торгмашцен ,~
OPIeHTOBHOIO площею 0,2 га для розміщення це
~'
тр...

П черги кварталу Олімпійський;

нтру ДОЗВІЛЛЯ на терИТОрll

1.9.. Товариству З обмеженою відповідальністю "Торгмашцентр"
ОРІЄНТОВНОЮ площею О ,2 га для РОЗМІ'щення ТОРГІвельно-о
.
ф'ІСНОГО
·

центру по вул. В.Чорновола;

1.10. Товариству З обмеженою відповідальністю "Торгмашцентр"
ор~єн~овн~.ю ~~ощею 0,2 га для розміщення магазину по вул. Чкалова в
·

ранОНІ 06'IЗНОІ дороги;

·

1.11.

Товариству

з

обмеженою

відповідальністю

,,люкос"

ОРІЄН;ОВНОЮ площею 1,0 га для розміщення виробничо-складських
ПРИМІщень по
вул. Кутузова в районі розміщення запроектованого
кладовища;

Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"Люкос"
орієнтовною площею 1,0 га для розміщення виробничо-складських
приміщень по вул. Щолківській в районі розміщення ВАТ <<Автобаза

1.12.

N!!2»;
1.13.

Товариству з обмеженою відповідальністю "Філвйт"
орієнтовною площею 0,5 га для розміщення виробничо-складських
приміщень по вул. Красовського в районі розміщення будинку Н!! 18-а;
1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю "Філайт"
орієнтовною площею 2,0 га для розміщення виробничо-складських
приміщень на території Промвузла;

1.15. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ольтаріс"
орієнтовною площею 1,0 га для розміщеННJI офісно-торгівельно
складських приміщень по вул. Красовського в районі розміщення
оптово-роздрібного плодоовочевого ком6інату;
1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю "Трім плюс"
орієнтовною площею 6,0 га для розміщення виробничо-складської бази

по Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС «Деліп»;
1.17. Броварській міській раді орієнтовною площею 0,6 га для
розміщення індивіДУальної житлової забудови в районі вул. Соборної та

Проектної-l ;

Товариству з обмеже~ою відnові~альніСТЮ ,,Реал':'
орієнтовною площею 0,40 га для БУДІвництва торпвельно-вироБНИЧОI
бази по вул. Кутузова в районі розміщення будинку Н26;
1.18.

1.19.

Прива:ному

Олександровичу

підприємцю

Білозерських
Андрію
ОРІЄНТОВНОІО площею 0,45 га ДJUI будівництва

виробничо-складської бази по вул. Кутузова в районі запроектованого
кладовища.

2. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 1
даного рішення, про

необхідність виготовлення документації на

оформлення права користування

земельними діnянками

в термін до

14.09.2007р.

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Форум
косметію) у
погодженні місця розташування земельної діnянки

3.

орієнтовною площею

0,1256

га для розширення прилеглої до крамниці

продовольчих товарів території по вул. Красовського,25/1.
Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Форум

косметік» провести благоустрій зазначеної території.

заступника

В.О.Антоненко

Міський голова

м.Бровари

від "~,,

f/!Sf"

N!! Jбl.,,, -lJз

2007 року

ПОДAlПlЯ:

Начальника земельного ВіДД~іЛ~У;;~~;;,

Т.В.Гордієнко

ПОГОДЖЕНО:

І.В.Сапожко

Секретар ради

Заступник міського голови

В.В.Руденко

Начальник юридичного відділу

І.Г.Лавер

Головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

Виконуюча обов' язки начальника

управління економіки - заступник
начальника управліНWI економіки

Т.Г .Поліщук

Начальник загального відділу

Н.І.Гнатюк

Голова постійної комісії з питань
розвитку та ~лагоустрою територій,
земельних ВІДНОСИН, архітектури

будівництва та інвестицій

'

С.В.ПідцуБНЯК

'і- .,fМfC~KOMY голові Антоненку в.о.

ПОДАНня

І Spo;;::;-'''''.1 "~-;

B:'~Д,i.'~, І P"'Jr-v~~
.. }Q.;. __ !> Г_ D~ ..

відділ
.... Земельний
..

прос ить В ас розглянути на черговому заСІДанні
.
C~Cll MICЬK~I ради .питання про погодження місць розташування земельних
ДІЛЯНОК

ПІд РОЗМІщення об"єктів юридичним та фізичним особам:

1.
розміщення

Погодити

місця розташування земельних ділянок під

об"єктів:

1.1. Приватному підприємцю Янко Наталії Олексіївні орієнтовною
площею 0,0489 !а ~я б~дівництва торговельного комплексу по вул.
Димитрова в раиою РОЗМІщення залізничної станції м.Бровари;
. 1.2. Приватному підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0055 га під розширення території для будівництва
та обслуговування магазину по вул. Кірова,36;
1.3.Приватному
орієнтовною
залізничної

підприємцю

площею
станції

0,0080

м.Бровари

га
на

Радченко
для

Наталії

розміщення

землях

ДТГО

Олександрівні

аптеки

в

районі

«Південно-Західна

залізниця»;
1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-косметію)

орієнтовною площею

0,1256

га для розширення, прилеглої до крамниці

продовольчих товарів, території та проведення ії благоустрою

по

вул.

Красовського,25/1 ;

Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Борджиа»
орієнтовною площею 0,66 га для розміщення виробничо-складських

1.5.

приміщень в районі Промвузла;

1.6. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради
орієнтовною площею
1,52 га для розміщення багатоквартирного

соціального будинку по вул. Красовського;

1.7. Товариству з обмеженою відповідал~ністю "Містобуд-Бровари"
орієнтовною площею 0,27 га для РОЗМІщення багатоквартирного
житлового комплексу на території П черги кварталу Олімпійський, згідно
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 17.05.2004р. N!!
13551050001001867;
1.8. Товариству З обмеженою в~дnовідал~ністю "Topгм~e~тp"
орієнтовною площею 0,2 га для РОЗ~lщення П1ДПриємств~ Т?~ПВnI.. та
побутового обслуговування на теРИТОРll че~ги кварталу ОЛІМПІИСЬКИИ; "
1.9.. Товариству З обмеженою. ВІДПОВІдалЬНІСТЮ !,Торгмашцентр...
орієнтовною площею 0,2 га для РОЗМІщення центру ДОЗВШnЯ на терИТОрІІ
черги кварталу Олімпійський;
...
"
иству З обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Торгмашцентр
. .. Това
. .
ф.
110
орієнтовною площею 0,2 га для РОЗМІщення торпвельно-о ІСНОro центру

!l

n

Р

ПО вул. В.Чорновола;

J.

1.11. Товариству з обмеженою відповідальнісТlО

.

Торгмашцентр"

ОРІЄНТОВНОІО площею О 2
.
"
....
...
' га для РОЗМІщення
магазину по вул. Чкалова в
раИОНІ Об'1ЗНОI дороги;
1.12..
Товариству з обмеженою відповідальністю "Люкос"
оріЄН:ГОВНОЮ площею 1,0 га для розміщення виробничо-складських
ПРИМІщень

по

вул. Кутузова в районі розміщення

запроектованого кладовища;

1.1 з.

Товариству

орієнтовною

.

площеlО

з

1,О

ПРИМІщень по

га

для

відповідальністю

розміщення

"Люкос"

виробничо-складських

вул. Щолківській в районі розміщення ВАТ

«Автобаза Н!!2»;

1.14.

обмеженою

Товариству

з

обмеженою

відповідальністю

"Філайт"

орієнтовною площею 0,5 га для розміщення виробничо-складських
приміщень по вул. Красовського в районі розміщення будинку
Н!!
18-а;

Товариству
орієнтовною площею

1.15.

з

2,0

обмеженою
відповідальністю
"Філайт"
га для розміщення виробничо-складських

приміщень на території Промвузла;

1.16.

Товариству

орієнтовною

площею

з

1,0

обмеженою
га

для

відповідальністю

розміщення

"Ольтаріс"

офісно-торгівельно

складських приміщень по вул. Красовського в районі розміщення оптово
роздрібного плодоовочевого комбінату;

1.17. Товариству з обмеженою відповідальністю "Трім плюс"
орієнтовною площею 6,0 га для розміщення виробничо-складської бази по
Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС «Деліка»;
1.18.
Приватному
підприємцю
Дворському
Володимировичу орієнтовною площею 0,0890 га для

Олександру

розширення

території під будівництво та обслуговування ресторанного комплексу по
вул. Гагаріна;

1.19. Броварській міській раді орієнтовною площею 0,6

га ДJIJI
розміщення індивідуальної житлової забудови в районі вул. Соборної та
Проектної-І.

2. Попередити юридичні та фізичні особи, зазн~:ені в п. 1 даного
рішення про

необхідність виготовлення документаЦll на оформлення

права кdристування земельниМИ ділянками в термін до 14.09.2007р.

Начальник земельногО відділу

---ІІІ:!

Т.В.Гордієнко

