
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про погодження місць розташування земельних 

ділянок під розташування об"єктів 

юридичним та фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу ВІД 10.08.2007 
N22240 щодо погодження місць розташування земельних ділянок під 
розташування об"єктів юридичним та фізичним особам, враховуючи 

відповідність розміщення об"єктів генеральному плану забудови м.Бр?вари 

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 територіі~', а також враховуючи рішення Броварської міської ради 

від 26.07.2007 N!! 394-24-05 «Про затвердження переліку юридичних та 
фізичних осіб, які стали переможцями конкурсу щодо надання земельних 

ділянок в оренду в м. Бровари від 16.07.2007 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 «Тафіт» орієнтовною 
площею 1,4 га для розміщення бази по виробництву харчових продуктів по 
бульв. Незалежності в районі розміщення фабрики по виробництву сухих 
харчових продуктів торгівельної марки «Галина Бланка»; 

1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Тринетри» 
орієнтовною площею 2,0 га для розміщення виробничого комплексу по вул. 
Красовського в районі розміщення буд. N2 18-а; 

1.3. Приватному підприємству «МЖКОБЛБУД» орієнтовною площею 
0,1846 га для розміщення багатоквартирного Житлового будинку на розі 
вулиць Фельдмана та Трояндової. 

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 23.1 І .2007р. 

3. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ІрИНа» у 
наданні додаткової земельної ділянки орієнтовною площею 0,08 га для 
розширення території автозаправної станції по вул.Кірова,57, в зв»язку з тим, 
що зазначена територія необхідна для влаштування пожежного виїзду з 
території стадіону. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від",}.j" ~ 
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ПОДАННЯ: 

2007 року 

Начальника земельного відділу 

І.В.Сапожко 

Т.В.Гордієнко 


	Image20120106133454-m1
	Image20120106133503-m1

