
БРОВАРСЬКА ~ПСЬКА РАД.-\ IGIЇВCLKOI ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про виесеввя зшв до Гевера.і1ЬВОГО плану MicTa.l 

РОЗГJIJIНyВПШ мїcmб}~ві oOIpyВ1yВaВ:ВJJ розроблені Українським 
державним вауково-дocmпвm.r івcппyro:и проектування міст" Діпромісто ", 
ПО новому розтamyвaввю oo-acriв ЕеруІО'ШСЬ ст. 12 Закону України " Про 
основи містобудyвalШJ[", С'І'. 10 3аАову Vхраїви " Про планування і забудову 
територій", nYВКІОМ 42 С'І'. 26 3aJroву Vхраїви " Про місцеве самоврядування 
в Украіні" враховуючи решуеицamї пoctiйвоі комісії з питань розвитку 

благоуС'ІрОЮ тершорій, зеуе:"ІЬВІІХ вШвосвв, архітектури, будівництва та 

екології, Броварська МЇсьЕ8. рала 

ВИРІШИЛА: 

1. . Затвердиш зЮви ДО Гевep8J'1Ьвоro плаву міста Бровари по 
розташуванню об'єпїВ будівввпtвa, що до~CJI • 

. 2. КОИІроJПi за ВИАовaRIIJВI пьоro Р1ІПеВВJI покласти на першого 

заступника міського голови К:mппппO О-А. 

В.О. Антоненко 
Міський голо 

м.Бровари 
" A-~" ~~~OOSp. 
Н! .!~.5 -ЗL-Р/ 



ПОДAЩlЯ: , , , 

Головний архітектор міста _....j.,;,~:.--____ ~--к.л. Телешева 

, 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

" , 

-п~р~ ,за~~ міського голо~ 
, , , 

- завідУюча юридичним відцілом 

- завідуюча загальним відділом , , ' 

-голова постійної комісії з питань 
розвитку благоустрою територій, 

'земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екології 
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( _~7 c::g І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

, ' , Н.Б.Михайлова 
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Додаток до рішенНJI 
Броварської міської ради 
від "Ь "~#4. 2005р. 
Н!! 3.e.!J -&1- РО? 

. Зміни до Генерального плану 
МІста Бровари по розташуванню об'єктів будівництва. 

для більш раціонального використання територій та вирішення 
функціонального зонування забудови міста інститутом " Діпромісто ", були 
розроблені містобудівні обrpунтуванни по внесеmпo змін та доповнень до 
Генерального плану міста ДJIJI нового розтamyванни об'єктів будівництва: 

1. РозміщеНWI автоМИЙКИ з боксом ДЛJI ремонту автомобілів на розі. 
вул. Черняховського та вул. Воінів -Інтернаціоналістів. 

2. Коригування червоних ліній по вул. Квітневій на території масиву" 

Зелена Галявина". 

Секретар 



ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

,- перший заступник міського 
голови , . 
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-~r....л~-"""'7""~--- К.Л.Телеmева 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р . 
ВІДДІЛ МІСТОБУДУвADn~ КИlвСЬКОI ОБЛАСТІ 

~ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400,М.Бровари Г 

,вул. агаріва, 15. Тen.5-30-49 

Вщ Н! 
НаХ! 3а-----

від 14.10.05. N!! 289 

, 
Про внесення змін до , ~ 
Генерального плану мiCTaJ~ g-

ПОДАННЯ 

Відділ містобудування та архітектури Броварської міської ради подає 
ва засідання сесії міської ради питaиwI про виесеВIDI змів до Генерального 
ІШану міста. 

Головний архітектор міста 
К.Л.Телеmева 

_._ ..... ----
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