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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННя

Про H~ дозволу на розробку проекту землеустрою

~o ВІДведення земельної ділянки орієнтовною площею
19,8 га у постійне користування під будівництво Великої
кільцевої автомобільної· дороги навколо м. Києва

І

РозгJDJНYВШИ лист Державної служби автомобільних доріг у Київської
оБJlасті, керуючись ст. ст. 12, 65,71, 92, 123, 149, 151 Земельного кодексу
украіни, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а
також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та
БJlагоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та
інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

Надати дозвіл Державній службі автомобільних доріг у Київської
оБJlасті на розробку проекту землеустрою щодо BiДBeдeННJI земельної ділянки
у постійне користування орієнтовною площею 19,8 га під будівництво
ВeJlИXоі кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці від

1.

автомобільної дороги Київ

-

Чернігів

- Нові

Яриловичі (М-Оl) км

25+800-

км 37+300
(М.. Оl), обхід м. Бровари від примикання Північно-Східного.
обходу м. Києва до с. Калинівка Броварського району в межах міста
Бровари.
2.Вилучення земельних ділянок із користування та ·власності провести
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згідно вимог чинного законодавства.

3.

Отримати

проектному

висновок

інституті

щодо

"Діпромісто"

перспективного розвитку м. Бровари.

погодження

з

проекту

урахуванням

.

землеустрою

генерального

плану

..... .

4. Контроль за виконанням цього РІшення по~асти на ПОСТІИНУ .КОМІСІЮ
З

питань

архітектури,

розвитку

та

благоустрою

будівництва та

Виконуючий обов'язки міського

~.Бровари
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земель~их

ВІДносин,

інвестицій та заступника МІСЬКОГО

AuдpЄЄBa В.О.

ГОлови - секретар ради
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ПОДАННЯ:

• iny за пропозицією
земельного BI~..,
Ь
·іної КОМІС1І З питав
...

ПОCТJ

б aroVСТРОЮ• теРИТОРJИ,
И

розвитку та '11"

земельних віднОСИН, ap~:eктyp
будівництва та інвеСТИЦIИ виконуюча

,

обов"язки начальника

земllJlыlro ВiДIIinY - ~ИК

наЧ8JIьника земельного ВІДЦІЛУ
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С.А.майборода

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міСЬКОГО гоnови

B.B.PyдeНl(O

На'lll.1lЬПиx ІОрlfДИ1JНоro відділу с- ~ I.г.JIaвep
Начальник YlIPaвnbпц

МіСТОбудуВання та архітектури _

головний аРхітехтор міСта

Л.Є.Рибахова

НаЧ8llLвик зaram.иоro відці.пу

~ RІ.гватюк
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с--

голова постійної КОмісії 3 IUrraиь

JIOЗВaткy та ~1О'терllТbpій,

земелыfIfx ВJДlIосив, аРхітеК'ljpи
будівНИЦтва та інвеСТИЦій
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