БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

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

І

особам

Розглянувши подання земельного відділу від 12.07.2007
N!! 2007 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 14.06.2007 N!! 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:

1.

Погодити місця розташування земельних ділянок під

розміщення
об"єктів:
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Автогарант

Плюс» орієнтовною площею 1,0 га для розміщення станції технічного
обслуговування автомобілів на Об'їзній дорозі;
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автоцентр
«ПАНАВТО» орієнтовною площею 0,6 га для розміщення станції
технічного обслуговування автомобілів по бульв. Незалежності в районі
розміщення шиноремонтного заводу;

1.3.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Будівельна
компанія ІЖ-інвест» орієнтовною площею 0,35 г
аІ
іщення
багатоквартирного житлового будинку по вул. С
. W!a ~T торії
4-го мікрорайону IV житлового району;
~
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1.5. Чуканову Валерію Вікторовичу орієнтовною площею 0,60 га
ДJUI

розміщення

тенісних

кортів

по

вул.Чкалова

в

районі

спорткомплексу;

1.6. Приватному підприємству «ВlДЕКС-М» орієнтовною площею
0,0499 га для розміщення автоценtpу з автомийкою та об'єктами
додаткового сервісу автомобілів по бульв. Незалежності в районі
розміщення заводу «Сtpіла»;
1.7.Товариству з обмежеНОIО відповідальністю «Підприємство
<<Будконтракт»
орієнтовною площею 3,2021 га
для розміщення
багатоквартирнї житлової забудови по вул. Фельдмана на території ІУ
житлового району;

Броварській міській раді орієнтовною площею

1.8.

3,1

га для

розміщення індивідуальної житлової забудови по вул. Чорновола на
території ІУ житлового району м. Бровари;
1.9.Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Хі сторі»
орієнтовною площею 0,37 га
для розміщення
артирного
житлового будинку по вул. Симоненка на територ' ... 1"6 Ш;qi
~

u

житлового раиону. 8pA~u.t 'tc.uиt.\.'CNЩ. І!,} r
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2. Попередити юридичні та фізичні
даного

рішення,

про

необхідність

оформлення права користування

26. 10.2007р.
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І.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

Начальника земельного відділу.~~.s~t;::--_·-

Т.В.Гордієнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського
В.О.Андрєєв

голови

Виконуюча обов'язки начальника

юридИчного відділу - головний

':i~ А.В.Баба-Мірзоєва

спеціаліст юридичного відділу

Головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

Начальник загального ~ ~ Н.І.Гнатюк
Голова постійної комісії з питань
розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури,

будівництва та інвестицій
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розміщення
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ПІД РОЗМІщення об"

1.1.

Погодити

-

.

.

ас розглянути на черговому заСІданНІ

.погодження

місць

розташування земельних

ЄКТІв юридичним та фізичним особам:

місця

об"єктів:

ро

.

зташуванНJI земельних ДІЛЯНОК під

Товариству з обмежено ю ВІДПОВІдалЬНІСТЮ
.
.
.
«Авто гарант Плюс»

ОРІЄНТОВНОЮ площею

~,~ га

для розміщенНJI

станції технічного

обслуговування автомоБШIВ на Об'їзній дорозі;

Товари~тву з обмеженою відповідальністю «Автоцентр
(~TO» ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,6 га для розміщенНJI станції
техн~чного обслуговування автомобілів по бульв. Незалежності в районі

1.2.

РОЗМІЩення шиноремонтного заводу;

І.З.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Будівельна компанія
ІЖ-інвесТ»
орієнтовною
площею
0,35 га
для розміщення
багатоквартирного житлового будинку по вул. Симоненка на території
го мікрорайону

4-

IV житлового району;

Приватному
підприємцю
Володимировичу орієнтовною площею

1.4.

Дворському
0,0499 га для

Олександру
будівництва

автостоянки ресторанного комплексу по вул. Гагаріна;
1.5. Чуканову Валерію Вікторовичу орієнтовною площею 0,60 га
для розміщення тенісних кортів по вул. Чкалова в районі спорткомплексу;
1.6.Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Анти»

орієнтовною площею 0,0046 га
для розширення території для
обслуговування магазину по вул. Гагаріна,21;
1.7.Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ІРИН8»

орієнтовною площею 0,08 га

для розширення території автозаправної

станції по вул.Кірова,57;

І.8.Приватному підприємцю Петюлевичу Валерію Антоновичу
орієнтовною площею 0,012 га для розміщення гостьової автостоянки

незакінченої будівництвом 'майстерні по виготовленню металевих виробів
та прирізці скла по вул. Електриків, 2 зі сторони вул. О~ипова;
1.9. Приватному підприємству «ВІДЕКС-М» О~IЄНТОВНОЮ ~ощею
0,0499 га для розміщення автоцентру з автомиикою T~ об єкт~
Додаткового сервісу автомобілів по бульв. НезалеЖНОСТ1 в ранот
Розміщення заводу «Стріл8»;

...
.
I.ІО.Товариству з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ «mдпри~ство
«Будконтракт»
орієнтовною площею 3,2021 га для РОЗМ1~еню;

багатоквартирнї житлової забудови по вул. фельдмана, на 1"}'
теРИТО~11.

Житлового району;
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1.11. Б~оваРСЬКій міській раді орієнтовною nnощеlО 3,1 га для

розміщеННJI Індивідуальної житлової забудови
території IV житлового району м. Бровари;
1.12.Товариству
орієнтовною

площею

з

0,37

обмеженою
га

для

по вул. Чорновола на

відповідальністю
розміщенНJI

«Хісторі»

багатоквартирного

житлового будинку по вул. Симоненка на території 4-го мікрорайону IV
житлового району.

Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 1 даного
рішеИНJI, про необхідність виготовлення документації на оформлення

2.

права користування земельними ділянками в термін до

Начальник земельного відділу

26.1 О.2007р.

Т.В.Гордієнко

