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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ПОГОдж::f місць розташування земельних

Про

ділянок

ід розташування

юрид

им та фізичним

Розглянувши

щодо

N!!2807

розташування

подання

об' єктів
особам

земельного

вlДДlЛ)'

в1Д

09.10.2007

погодження місць розташування земельних ділянок під
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",
від

26.04.07

а також враховуючи рішення Броварської міської ради

N!! 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 року}) та від 20.09.07

N!! 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:

J1b~" 1.1. Приватиому підприємцю Головачу Олександру Миколайовичу
орієнтовною площею 0,15 га
для розміщення офісного центру по
бульв. Незалежності на території Промвузла;

~\,,\\,)., I.2Лриватному підприємцю Бабичу Олександру Миколайовичу
орієнтовною площею 0,22 га для розміщення торгово-виробничої бази по
вул. Чкалова в районі розміщення ТОВ "ФГ Гірне";
1.3 .товариству з обмеженою відповідальніс1Ю техно-торговий центр
"Орізон"

орієнтовною площею

0,0013

га

для розміщення

топочної до

магазину "Орізон" по вул.КиївськіЙ,294;
"fЛ''Ц)~ '1.4. Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю «Ірина» орієнтовною
площею до

0,07 га для розширення території автозаправної станції по
вул.Кірова,57 ;
y\t.\ISv 1.5Лриватному підприємству "Делавер" орієнтовною площею 1,9 га
для будівництва багатоквартирної житлової забудови по вул. В'ячеслава

Чорновіла на території ІУ житлового району;

Питання

надання

земельної

ділянки

приватному

"Делавер" вирішити після передачі об'єкту нерухомості

-

підприємству
двохповерхової

•
2
будівлі з підвалом, що розміщена по вул.

Енгельса,6-а в

м.Бровари, до

комунальної власності територіальної громади м. Бровари;
1.6.приватному
площею

0,0499

га

підприємству

,,Броварижитлобуд"

орієнтовною

для будівництва торгово-офісного центру на перетині

вулиць Ш.АлеЙХема та Грушевського;

~~.

1.7.товариству

орієнтовною площею

з

розширенням

з

обмеженою

0,0499

відповідальністю

"Аліго-Трейд"

га для розширення території під реконструкцію

нежитлової

будівлі

під

торгово-офісний

центр

по

вул.гагаріна,21

~\""Lt.8. Приватному підприємству ,,лфіна-Т" орієнтовною площею 0,3 га
для розташування ресторанно-готельного комплексу по вул. В. Чорновола;

.,ф. 'f'1.9. Приватному підприємству "Дельта-Бровари" орієитовною площею

'0,0499 га для будівництва комплексу торгово-побутового обслуговування по
вул. П. Чубинського в районі розміщення районної лікарні.

Приватному підприємству "Дельта-Бровари" виконати
автобусної

'-'

зупинки

на

протилежній

стороні

вул.

будівництво

П.Чубинського

від

комплексу торгово-побутового обслуговування;

~' t ()Р . 1.1 О .приватному підприємству "Дельта-Бровари" орієнтовною площею
га

0,02

для

будівництва

торгівельного

павільйону

на

перетині

вул. Короленка та бульв. Незалежності;

.l'~:\f.C)t l.ll.Товариству

) , ~'орієнтовною

площею

з

обмеженою

0,30

відповідальністю

"Інтерстиль"

га для будівництва торгово-офісного комплексу

на перетині вулиць Металургів та Київської в районі розміщення гаражного

кооперативу "Лісний".

2.

Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.

рішення, про

користування земельними ділянками в термін до

3.

t

даного

необхідність виготовлення документації на оформлення права

Відмовити

25.0 1.2008р.

приватному підприємшо Пікож Іванні Миколаївні

погодженні місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею
га

у

0,02

для будівництва кафетерію по вул. Гагаріна,20, в зв'язку з необхідністю

влаШІУВання

вшьного

доступу

та

проїзду

до

запроектованих

об'єктів

будівництва в даному районі.

4.

Контроль за виконанням цього РІшення покласти на

міського голови Андрєєва В.О.

І.В.Сапожко

Секретар ради

м.Бровари

від ":: S" ";/cof.""W)1
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заступника

