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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

Про погодження МІСЦЬ розташування земельних 

ділянок під розташування об"єктів 

юридичним та фізичним особам 

Розглянувши подання земельного ВlДДШУ вІД 06.09.2007 
К22479 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.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 14.06.07 K~ 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 від 
26.07.2007 К2 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», від 20.09.2007 К2 450-27-05 «Про 
затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стали переможцями 
конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 

04.06.2007 та від 27.08.2007 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.I.товариству з обмеженою відповідальністю «Спринтер Плюс» 

орієнтовною площею 3,5 га для розміщення мультибрендового автосалону 
по вул. Східній в розміщення автостоянки пп Журавель; 

1.2.товариству з обмеженою відповідальністю «ПоліграФцентр 
Україна» орієитовною площею 0,16 га для розміщення поліграфічного 

\1 а/ с,' підприємства по бульв.Незалежності в районі Казенного заводу порошкової 
t' ~" \1 .jJ . металургії; 

, \" 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Філайт Плюс» 
орієитовною площею 0,0499 га для будівництва офісно-торгівельного центру 
по вул. Гагаріна в районі розміщення стадіону «Спартак»; 

1.4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Булраш» 
орієитовною площею 0,0499 га для будівництва торгово-офісного комплексу 
по вул. Гагаріна в районі розміщення стадіону «Спартак»; 
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l.5.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради ,г, 
орієнтовною площею 8,0 га для будівництва газорозподілЬ'Іої станції, '\!:< \. t' • ' 
газорозподілЬ'Іого пункгу та прокладКИ 11 вводу магістрального газопроводу j (t.q 

В м. Бровари; 1\( 

l.б.приватному підприємцю Бічевому Ігорю Івановичу орієнтовною hdL(', ':\~." 
ІШощею 0,013 га для розміщення літнього майдаН'Іика на прилеглій до кафе UP і .~,.." 

1/.. 
території по вул. Кирпоноса,3; -\ G " 

1"J 
1.7.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ольвія С» 

орієнтовною площею 10,0 га для розміщення технопарку по вул. Перонній 

в районі міського кладовища; . 
1.8.Товариству з обмеженою відповідальністю «1Ьокос-Преміум» ';"І {{f:fi.f 

орієнтовною ІШощею 2,0 га для розміщення виробнИ'ІО-СКЛадського І 
комплексу по вул. Східній на території УІ житлового району м. Бровари; 

1.9.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради ~ 
орієнтовною площею 0,34 га для будівництва багатоквартирного житлового f,1f 
будинку з вбудовано-прибудованим приміщенням музичної школи по 
вул. Кірова в районі розміщення буд. Х2 28; 

1 .1 О. Приватному підприємству «Пелікан» орієнтовною ІШощею,' М.,{ 
0,5 га для будівництва виробнИ'ІО-СКЛадської бази по Об'їзній дорозі в районі Р \ 
розміщення АЗС ТОВ «Ірина». 

2. Попередитн ЮРИДИ'Іні та фіЗИ'Іні особи, зазначені в п. 1 даного 
РІшення, про необхідність виготовлення документації на оформлення права 

користування земельними ДІЛЯнками в термін до 20.12.2007р. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від 20 вересня 2007 року 
Х!! 451-27-05 

І.В.Сапожко 
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