
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до Генерального плану міста. 

-

Розглянувши містобудівні обrpунтування, по новому розташуванню 
об'єктів, розроблені та погоджені Українським державним науково
дослідним інститутом проектування міст" Діпромісто ", інститутом" Київ
ський Промбудпроект ", 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 ", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Не затвердити зміни до Генерального плану міста Бровари по 
розташуванню об'єкту будівництва: логістичного центру в ІІІ промзоні 

Південного промрайону. 
2. Зняти з розгляду питання щодо затвер~ження змі.н до Генерального 

плану міста Бровари по розташуванню об є~" БУДІвництва: оптово
роздрібного торгівельного комплексу ,~Бу~~нок ХЛІба ~~ вул.Красовського, з 
метою додаткового вивчення містоБУДIВНОI документацl1. . 

з. Затвердити зміни до Г~нераль~ого ~aнy МІстао Бровари, затвердженого рішенням БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради вІД 26.08.99. N!.150-11-2З, 
по розташуванню об'єкта будівн ва (дoдa~OK) . 
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Додаток до рішення 
Броварської міської ради 

від "АІ "~ 2006р. 
N!! #.1 .. l.V- о.г 

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

Для більш раціонального використання територій та вирішення 
функціонального зонування забудови міста інститутом" Діпромісто ", було 
розроблено та погоджено містобудівне обrpунтування по внесенню змін та 
доповнень до Генерального плану міста для нового розташування об'єкта 

будівництва: 

1. Черняховського в районі 

Міський голова в.о. Антоненко 



ПОДAlffiЯ: 

виконуюча обов'язки головного . . 
аРХІтектора МІста -
заступник головного архітектора ----+-OV+------ Л.Є.РибаКова 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар ради --Тi6lFI------ І.В. СапоЖІСО 
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