
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇВСЬІ{ОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

1- Про затвердження Схем інженерного забезпечення 
IV житлового району та Схеми генерального плану І 

промислово-комунальної зони 

в районі Об'їзної дороги м. Бровари 

РОЗГJlЯНУВШИ Схеми інженерного забезпечення та Схему генерального 
плану. IJРОМИСЛОВО-КОМУНальної зони в районі Об'їзної дороги м. Бровари в 
складІ пояснювальних записок та графічних матеріалів, що розроблені ВАТ 
"ПроеIСТНИЙ та науково - дослідний інститyr по газопостачаННIО, 
теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України" 

УlсрНДІінжпроект та інститутом" Київський Промбудпроект " , керуючись 
ст.12 Закону України " Про основи містобудування ", пунктом 42 ст.26 
Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні" , враховуючи 
наявність погоджень служб міста, враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань розвитку благоустрою територій, земельних відносин, архітекrypи, 
будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити : 
1.1. Схеми інженерного забезпечення: 

теплопостачання IV житлового району м. Бровари Київської області; 
газопостачання м. Бровари Київської області ( кориryвання); 
водопостачання та каналізування IV житлового району м. Бровари 

Київської області; 
_ розвитку електриЧНИХ .мереж 10-0,4 кВ. IV житлового району 
м. Бровари Київської облаСТІ; ... 
1.2 Схему Генерального плану промислово-ко.~налЬ~?1 з~~и в райОНІ . 
Об'їзної дороги м. Бровари, передбачивши проlЗД з Об ІЗНОІ дороги в райОНІ 
розв' JlЗIСИ та територіІО VI хситлового району. - .... . 
2. І{онтроль за виконанн ~фJlt) ННЯ покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІІО з 

питаllЬ РОЗВИТІСУ та благ qJlt~ ____ wo 

будіВlІицтва та інвести 

МіСЬI(ИЙ голова 
в.о. Антоненко 

. і'. . , -, 
'. "ї .... 'І 



ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар ради 

заступник міського голови 

начальник IОридичним відділом 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустроlO територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестиці~, 

000613 

. . 

~ Л.Є.РибакOl --L,J----

-+-----7~rч-wI_____f_---В.В. Руденко 

, 
~ (" а І.Г Лавер 

r 

Н.І. rHanOK 

----1I1~~wJ.~-__ с,.В. Підцубняк 

'о 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р J 
УПРАВЛІННЯ МІСТО АДА ки вськоІ ОБЛАСТІ 

БУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна. 15. Тen.5-30-49 

Від 15 /і OG' НІ! ЗS'l 
На НІ! за "---

Про затвердження Схем інженерного 
забезпечення та Схеми генерального 

плану промислово-комунальної 
зони в районі Об'їзної дороги м. Бровари 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

УправлінНJI містобудуванНJI та архітеlC1}'РИ Броварської міської ради 
подає на засідання Броварської міської ради ПIПaННJI про затвердження Схем 
інженерного забезпечення та Схеми генерального плану промислово
комунальної зони в районі Об'їзної дороги м. Бровари. 

Головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 
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