
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення зміни до Генерального плану міста. 

Розглянувши містобудівне обrpунтування розроблені та погоджені 
Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст 
" Діпромісто ", інститутом " Київський Промбудпроект ", по новому 
розташуванню об'єктів та доповнень до Генерального плану міста, керуючись 
ст. 12 Закону України" Про основи містобудування ", ст.10 Закону України 
"Про планування і забудову територій ", пунктом 42 ст. 26 Закону України 
" Про місцеве самоврядування в У країні ", врахОВУІочи рекомендації постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Генерального плану міста Бровари, затвердженого 
рішенням Броварської міської ради від 26.08.1999. N!!lS0-11-23, по 
розташуванню об' єктів будівництва, ЩО. додається. . 

2. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника МІСЬКОГО 
голови Руденка В.В. р а r 
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Міський голова 
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ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста _----t~т-----Л.є.Рибакова 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар ради --~~~--------
І.В. Сanожко 

/ 
заступник міського голови __ ",....r;.....z...-+ft"""'fl----ir----B.B. Руденко 

начальник юридичним відділом 
~./~ 

~ ____ ~_~....с;Z? ___ І.Г.Лавер 
~ 
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голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустРою територій, 
земельних відносин ,'.архітектури, 
будівництва та інвестицій 

/ І 

-----.~~r,J~:_'' __ --.:С.В. Піддубвяк 



Додаток до рішення 
Броварської міської ради 
від "L.r'~ 2006р. 
N!! ~9P- ~-I)S-

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

Для більш раціонального використання територій та вирішення 
функціонального зонування забудови міста інсти1УТОМ " Діпромісто ", 
інститутом " Київський Промбудпроект ", були розроблені та погоджені 
містобудівні обrpунтування по внесеннlО змін та доповнень до Генерального 
плану міста для нового розташуваННJI об'єктів будівництва та коригування 
червоних ліній: 
1. Ба.·атоповерхової житлової забудови в районі вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів та вул. Металургів. 
2. Багатоквартирного три поверхового житлового будинку по вул. Шолом 

Алейхема, 87. 
з. Виробничої бази вздовж Об'їзної дороги. 
4. Реабілітаційно - оздоровчого центру по вул. Шевченка в районі басейну 
"Купава ". s. Станції технічного обслуговування легкового автотранспорту по бульв. 

Незалежності. 
6. КоригуванНJI червоних лінііі( вул. Бузкової в районі садибної забудови 

Г " житлового масиву" Зелена алявина . 

Міський голова 
в.о. Антоненко 



ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського 
голови 

___ ~~f------ Л.Є.Рибакова 
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~---,с~!!:6оНr/P'у..--+-- В.В.Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА J 
УПРАВЛІННЯ МІСТО КИ ВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

БУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400. М. БроваРІІ. вул. ГагарінІ, 15. Тел.5-30-49 

Від/і 12 f/)(JG Н!! 353 
На Н!! за ._--

Про внесення зміни до 

Генерального плану міста по 
розташуванню об' сктів будівництва. 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Управління містобудування та архітектури подає на засідання Броварської 
міської ради питання по внесенню змін та доповнень до Генерального плану 
міста для нового розташування об'єктів будівництва та коригування червоних 
ліній: 
1. Багатоповерхової житлової забудови в районі вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів та вул. Металургів. 
2. Багатоквартирного три поверхового житлового будинку по вул. Шолом 

АпеЙХема,87. 
З. Виробничої бази ВЗДОВ)І( Об'їзної дороги. 
4. Реабілітаційно - оздоровчого центру по вул. Шевченка в районі басейну 

" Купава ". 
S. Станції технічного обслуговуваНІІЯ легкового автотранспор'l'Y по 
бульв. Незалежності. 
б. Коригування червоних ліній вул. Бузкової в районі садибної забудови 

Г " житлового масиву" Зелена алявина . 

Головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 
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