
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про погодження місць розташування земельних 

ділянок під розташування об"єктів 

юридичним та фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 13.12.2007 N~3431 

шодо 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 територіі~', а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 

питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШ ОЛА: 

1. Погодити місця розташування земельних ділянок під розміщення 
об"єктів: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Брігус" орієнтовною 
площею 0,1200 га для розташування гостьової автостоянки на розі 
вул.Щолківської та Лісової; 

] .2. Закритому акціонерному товариству "Меркурій-торг" 
орієнтовною площею 0,0950 га для розширення існуючої території для 
обслуговування магазину по вул.Шевченка,27; 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Бровсервіс" 
орієнтовною площею 0,1500 га для розширення території для будівництва 
заводу по виробництву металопластикових та алюмінієвих конструкцій по 
вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш"; 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Ресторан "Орхідея" 
орієнтовною площею 0,0499 га для будівництва ресторанного комплексу по 
вулЛ.Чубинського в районі перетину з провл.чубинського; 

1.5. Приватному підприємству "Бровтехсервіс" орієнтовною площею 
0,0499 га для будівництва магазину будівельних матеріалів по 
бульв. Незалежності в районі розміщення автостоянки Всеукраїнської спілки 
автомобілістів; 

1.6. Приватному підприємству "Бровекс" орієнтовною плошею 
0,0499 га для будівництва магазину будівельних матеріалів по 
бульв.Незалежності в районі розміщення автостояНКИ Всеукраїнської спілки 
автомобілістів; 

1.7. Приватному підприємству 
плошею 0,0499 га для будівництва 
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бульв.Незалежності в районі розміщення автостоянки Всеукраїнської 

спілки автомобілістів. 

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

корис-ryвання земельними ділянками в термін до 20.03.2008р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення 

міського голови Андрєєва В.О. /,;:;:;o;o~· 'о" q , 
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покласти на зас-ryпника 

Секретар ради I.В.Сапожко 

м.Бровари 

від "Д)" ~r 
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