
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до Генерального плану MicTal 

РозгJIJIНyВПІИ містобудівні обrpунтування розроблені Українським 
державним науково-дослідним інститутом проектування міст" Діпромісто ", 
ТОВ " Ставекс ", по новому розташуванню об'єктів будівництва, керуючись 
ст. 12 Закону Украіни" Про основи містобудування ", ст. 10 Закону України 
"Про планувaimя і забудову територій ", пунктом 42 ст. 26 Закону України 
" Про' місцеве самоврядування в Украіні ", враховуючи рекомендації 
постійної комісії' з питань розвитку благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та екології, Броварська міська рада 
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ВИРІШИЛА: 

і. ЗатвердИти зміни до Генерального плану міста Бровари по 
розташуванню об'єктів будівництва, що дод~ться . 

2. Контроль за виконанНJIМ цього РlшеННJI покласти на першого 

заступника міського голови КиJIницю О.А. 
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ПОДАННЯ: 

Головний архітектор міста _=-+~~~~;z:...-- К.Л.ТеnеШЕ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради iili::;Paaбаn 

- перший заступник міського ГОЛОВ!!И!.---=::;;;:::2~~~~~Е~о.А.кИJIНИЦJ 

- завідуюча юридичним відцілом 

-голова постійної комісії з питань 
розвитку благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екології 
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Н.І.Гнатюк 



ДодаТОI( ДО рі щеllНЯ 
Броварської MiCbl(OЇ ради 

від ",.~ti " /I~t1,/~ 2005р, 
Н!! # Зt.' - .!J~- r'// 

. Зміни до rCIICPWILIIOfO плану 
МІста Бровари по РОЗ1'ошува1lНIО об'єктів будіВIІІIЦ'I'IJі\, 

Для більш раціоналЬJJОГО DИlсористанНJI територіїі 'І'і\ ВllрішеННJI 
ФУlllсціональноro зонуваННJlзаБУДОDИ міста інститутом" Діпрt')місто ", 
ТОВ" Ставекс ", були розроблсні містобудівні обrpУНТУВQllІІЯ 110 внесенню 
змін та доповнень до Генералl.1ІОГО плану міста ДnJl HOBOrt') РОЗТQшуваННJI 
об'Єlстів будівництва: 
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1. РозміщеННJI багатоквортирного житлового будишсу по 
вул. Возз'єднання в ро~ІОlll )J(ИТЛОВОГО будинку Н!! 11. 

2. І(оригуваННJI чеРВОJJИХ Jlilll" по вул. Січневій. 
3. Торгово-офісний центр по DУJ1.·Грушевського в 10-міlср(')рnnОні. 
4. РозміщенНJI багаТОIСВОРТИРIlОro житлового будинку по . 

вул. Олімпійська в рпАопll,озміщенНJI житлових БУДШIІСШ 
N!! N!! 8-а, 1 О, 1 О-а, 
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ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста _~~--,r---- К.Л.Телешева 

ПОГОДЖЕНО: 

перший заступник міСЬКОГО roл~о~ви!...:::::::;;:::::;~;~~~~~О.А.Кияниця 
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