
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА-КИїВСької ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення зміни до Генерального плану міста. 

Розглянувши містобудівне обrpунтування, по новому розташуваJlНІО 
об'єкту, розроблене та погоджене УкраїНСЬКІІМ державним науково-дослідним 
інститутом проектування міст " Діпромісто ", інспnyI'ОМ " Київський 
Промбудпроект ", керуІОЧИСЬ ст. 12 Закону України " Про ОСІІОВИ 
містобудування ", ст.10 Закону України "Про плануваНІІЯ і забудову територіЯ", 
пунктом 42 ст. 26 Закону України" Про місцеве самоврядування в Yкpailli ", 
врахОВУЮЧИ рекомендації постійної комісії з питань РОЗВІІТКУ та блаГОУСТРОIО 
територій, земельних відносин, архітеКТУРІІ, будівництва та інвестицій, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в внесенні змін до reHepanLII?ro плаllУ міста Бровари, 
затвердженого рішенням Броварської міської роди ВІД 26.~8.1999. Nel.S0-11-2З, 
по розташуванню об' єкту будівництва оптово - РОЗДРlбllОГО TopflBenLIIOГO 
комплексу " Будинок хліба " по вул. Красовського до затверджеllJlЯ деталыІго 
плану території в районі вул. Красовського. . 

2. Контроль за виконанням цього РlшеllШI поклаСПI ІІа заСТУПlІика 
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ПОДАННЯ: 

ВИКОН)'Іоча обов'язки головного 
архітектора міста -
заступник головного архітектора ----Ht=~----Л.Є.Рибакова 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар ради ----~~----------
І.В. СanОЖІСо 

заступник міського голови _...f......-,,,,......=;~IVW~..--_.......;B.B. Руденко 

начальник юридичним відділом <::: ~ І.Г.лавер 

начальник зaram.ноro відділу ~ _____ Н.1. rHanOK 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою теритОрій, 
земельних відносин І архітектури, 
будівництва та інвестицій 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. 
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУРАДА КИІвськоІ ОБЛАСn 

ВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400 мБ· , . ровари, вул. ГагаРІНІ, 15. Тел.5-ЗО-49 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради 
подає на засідання Броварської міської ради питання по внесенню зміни до 
Генерального плану міста. 

ВИКонуюча обов 'язки головного 
архітектора міста, 
заступник головного архітектора 

Л.Є.Рибакова 
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