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Додаток до рішеННJI 
Броварської міської ради 
від "O~" Jaнk/L 200Sp. 
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Зміни до Генерального плаву 
міста Бровари по розташуванню об' єктів будівництва . 

для більш раціонального використанНJI територій та виріmеННJI 
функціонального зонуванНJI забудови міста інститутом " Діпромісто ", були 
розроблені містобудівні обrpунтуванНJI по внесешпо змін та доповнень до 
Генерального плану міста для нового розтamyвa.ннJI об'єктів будівництва: 

• 

'. . 

1. РозміщенНJI автосалону з комплексом сервісного обслуговувaннJI на 
Об'їзній дорозі. 

2. РозташуванНJI багатоквартирного житлового будинку по вул. Марії 
Лагунової, 15. 

з. РозміщенНJI багатоквартирного житлового будинку на розі 
вул. Київської та вул. Короленка в районі ринкового комплексу в 34 
мікрорайоні. 

4. Планувальна організація кварталу громадської забуд~ви в районі 
вул. Київської, вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО та вул. Металурпв . 

Секретар ради 
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