
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про погодження місць розташування земельних 

ділянок під розташування об"єктів 

юридичним та фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відцілу від 23.11.2007 N!!3228 
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 територіГ', а також враховуючи 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: 

'l,фJu..r.r 1.1. Приватному підприємцю Коляді Світлані Олексіївні 
.: орІЄНТОВНОЮ площею 0,0034 га для реконструкції з розширенням квартири 

N!!38 в багатоквартирному будинку під магазин та офіс з влаштуванням 
окремого входу із вхідною групою по вул .. Гагаріна,9; 
4Л'І:~· 1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Бровсервіс" 
'bf)ієнтовною площею 0,1499 га для розширення теРИТОРll існуючої 
автостоянки по вул. Металургів,2; 

1ifIJf;, . 1.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Булраш" 
о~ієнтовною площею 0,0700 га для будівництва торгово-офісного комплексу 
по вул.Гагаріна в районі розміщення стадіону "Спартак" ; 
~~ 1.4.Товариству З обмеженою відповідальністю "Філайт Плюс" 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0700 га для будівництва офісно-торгівельного центру 
по вул.Гагаріна в районі розміщення стадіону "Спартак" ; 
y\I\~..t 1.5. Броварській міській раді орієнтовною площею 3,5 га для 
розміщення індивідуальної житлової забудови на території ІУ житлового 
району в районі розміщення вул.Фельдмана та вул. О. Кобилянської; 
f/J?11A ·1.6. Приватному підприємцю Сілукову Віталію Олександровичу 
орієНltовною площею 0,0499 га для будівництва пункту шиномонтажу на 
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перетині вул.ЩолківськіЙ та бульв.незалежності в районі 
розміщення ТОВ "Євро-Арт-Сервіс" ; 
~ 1.7.Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю "Дека-Інвест" 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0499 га для будівництва кафе східної кухні по 

вул.КиївськіЙ в районі розміщення авто гаражного кооперативу "Зоряний"; 
~4Q 1.8. Приватному підприємцю Головач Надії Анатоліївні орієнтовною 
площею 0,3400 га для будівництва автостоянки по вул.Осипова в районі 
розміщення автогаражного кооперативу N23; 
~ . 1.9. Приватному підприємству ,,Броварижитлобуд" орієнтовною 
площею 0,0499 га для будівництва та обслуговування торгово-офісного 
центру на перетині вулиць Ш.АлеЙхема та Грушевського; 

ubJ~· 1.10. Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 
(будівельний поїзд N22" орієнтовною площею 0,1454 га, в тому числі 

0,0304 га - за рахунок земельної ділянки, що перебуває в користуванні 

ВАТ "ПДБП N!?2" - землі житлової забудови із зміною їх цільового 
призначення на землі комерційного використання, та 0,1150 га - землі 

\... резервних територій міської ради, для будівництва та обслуговування 
торгово-офісного центру з підземним паркінгом по вул .. Короленка в районі 
розміщення буд .. N!!74; 

MJдJ.bf'l.ll. Приватному підприємцю Шабельнику Миколі Івановичу 
r-орієнтовною площею 0,03 га для розміщення станції технічного 

обслуговування автомобілів по вул.Димитрова в районі житлового 
будинку N!? 39. 

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 29.02.2008р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

"""" міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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