
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Про ПОГОдження місць Розташування земельних 
ділянок під Розташування об"єктів 

ЮРИДичним та фізичним особам та внесення змін до 
рішення Броварської міської ради 

РОЗГЛЯнувши подання земельного відділу від 24.12.2007 N!! 3450 
щодо ПОГОдження місць розташування земельних ділянок під розташування 
об"єктів юридичним та фізичним особам та внесення змін до рішення 
Броварської міської ради, 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. З4 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 

ВИРІ ШИЛА: 

1. Погодити місця розташування земельних ділянок під розміщення 
б" . 

о ЄКТІв: С '" 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальні~тю "Є~~o-APT- ~PBI~ 

. ною площею О 1500 га для розширення ІСНУЮЧОІ теРИТОРll _ПІД ОРІЄНТОВ, б та миики будівництво та обслуговування станції технічного ослуговування '. 

автотранспорту в районі перетину вул .. Щолківської та БУЛ~В.~~з:;::z;~~ичу 
1 2 Приватному підприємцю Вербицькому Ігор б" 

. .. лощею О 88 га для будівництво та обслуговування виро ничOl ОРІЄНТОВНОЮ П , . . ТОВ Л ан-Україна". 
бази по вул .. Кутузова в райоНІ РОЗМІщення .. " . ем.. И' 

2. Внести зміни до рішення БР505В9арзсоькоо; МІС~рО~Р~;годження місць 
20 1207 N!! - - . " . 

2.1. " ВІД .. 1 7 відносно приватного ПІдприємства Розташування... , в П.., підприємству 
" слова " ... приватному Броварибудресурси и " ... товариству з обмеженою " " 'нити словам Броварибудресурси... заМІ "" 

" . . Б оварибудресурси .... . 1 о відповІДальНІСТЮ" р ф" особи зазначеНІ в п. даног 
З Попередити юридичні та ІЗИЧНl , '" на оформлення права 

. .. овлення документаЦll Рішення про необхІДНІСТЬ вигот . ДО 27 ОЗ 2008р. 
' ими ділянками в термІН .. а користування земельн цього рішення покласти на заступник 4. Контроль за виконанням --:-'с 

BO~', міського голови Андрєєва . ~ ... :o І о б~ "." 

Секретар ради 

м.Бровари 

від 27 грудня 2007 року 
N!! 575-31-05 

.' 'tI 'і' /f 

* О ~ А 
Щ, (о ," 

:: lW\\lt~я.?Ul -
\!'\"" ",ОР-

о- \Де~1~~";1GЗ75 (" 
с, > 

• -+ 
ІЗ ,_' 

~~;"'~~:' 

І.В.Сапожко 
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