
БРОВАРСЬКА МІсь . 
КА РАДА киmськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про BHeCeHНJI змін до Генерального плану міста. l 

Розглянувши містобудівні обrpунтуванНJI розроблені Українським 
державним науково-дослідним інститутом проектуванни міст" Діпромісто ", 

. державним підприємством " Науково-дослідний і проектний інститут 
містобудування" , Українським державним науково-дослідним і проектним 
інститутом цивільного сільського будівництва по новому розташуванню 
об' єктів керуючись ст. 12 Закону Украіни" Про основи містобудуванни ", 
ст. 10 Закону Украіни" Про планувaннJI і забудову територій ", пунктом 42 
ст. 26 Закону Украіни" Про місцеве самОВРJlДУВанни в YкpaїHi~' враховуючи 
peK~Meндaцiї постійної комісії з питань розвитку благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та екології, Броварська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 
'. 

1. Затвердити зміни до Генерального плану міста Бровари по 
розтamyвamпo об'єктів будівництва, що ДOД~ЬCJl . 

2. Контроль за виконaIiнJJМ цього РlшеlШJl покласти на першого 

заступника міського голови КиJJницю О.А. 

В.О. Антоненко 

м. Бровари 
.. ?'tJ" ~# 2005р. 
Н!! 6"~- -Р-Р_ 



" 

головн~ архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

'- перший заступник 
міського голови 

- завідуюча юридичним відділом 
, 

~#.~:--_~~ __ К.Л.Телешев; 

::=а ~ОрбаТЮJ 

____ ' __ ....;:d=-=:;;..'_C'J_ І.Г.Лавер 

- завідуюча загальним ВіДДіл~ .;;;:: _ Н.І.Гнатюк 

..... • ІІІ 

голова ПОСТІИНОІ КОМІСН з питань 
і. 

розвитку благОУСТРОIО територій', 
. 
, .. . ., 

земельних ВІДНОСИН, аРХlтеJCТY.РИ, 

будівниЦтва та екології ________ Н.Б.МихайлОв1 

, І 

000054 



ДОДАТОК: 
до рішення Броварської 
міської ради 
від ,,-/t' "'?rIю. 200Sp. 
Н!! ,5W-J4-PV 

ПЕРЕЛІК 
Розт~шуванНJI об'єктів містобудування 

по внесенню ЗМІН та доповнень до Генерального плану міста. 

~ більш раціонального використання територій та вирішення 
ф~ІЩІОНальноro зонування забудови міста інститутом " Діпромісто ", 
державним підприємством " Науково-дослідний і проектний інститут 
містобудування" , Українським державним науково-дослідним і проектним 
інститутом цивільного сільського будівництва, були розроблені містобудівні 
обrpунтування по внесенню змін та доповнень до Генерального плану міста 
ДJIJI нового розташування об'єктів будівництва та коригування меж земельної 
дїЛJIнКИ: 

1. Коригування червоних ліній по вул. Петра Дорошенка. 
2. ВизначеННJI червоних ліній по вул. Красовського. 
з. Коригування схеми червоних ліній території в районі 

вул.ЯлИНІСовоЙ,45. 
4. РозміщеНIUI багатоквартирного житлового будиику в 34 мікрорайоні 

в районі 30Ш Nиl О м. Бровари. 
s. Розміщення багатоквартирного житлового будинку по 

бульв. Незалежності м. Бровари. 
6. РозміщеНIUI багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Маріі Лагунової в районі житлового будинку Н!! 4-а. 
7. Розміщення житлового комплексу по вул.Постишева. 

Секретарр 



ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

- перший заступник 
міського голови 
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