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БРОВАРСЬКА МІСЬІ{А РАДА І{ИївськоІ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про ВІІСССІІIIJІ зміll ДО гсllералыІгоo плаllУ міста.

РОЗГЛJІІІУВШІІ

містобудіВllі

обrРУlІтуваllllЯ

розроблені та

погоджені

УкраїНСЬКІІМ дсржаВlІlІМ laYKOBO-ДОСJlіДИJlМ іНСТJlТУТОМ проектуваНІІЯ міст

" Діпромісто ." іНСТllтyrом ., КИЇВСЬКІ І" Промбудпроект ••, по новому
розташуваннlО об' сктів та доповнеllЬ до генералыІгоо плаllУ міста, кеРУIОЧІIСЬ
СТ. 12 Закону УкраїНІІ •• Про ОСНОВІІ містобудуваIlНЯ", ст.IО Закону УкраїШI
•• Про плануваllllЯ і забудову TepllТopiii ••, ПУІІКТОМ 42 ст. 26 ЗаКОIlУ УкраїШI

" Про

місцеве СаМоврядува.... я в Україні ", врахОВУIОЧlf рекомендації постifillоі
комісії з питань розвитку та благоустроlO територїn, земелыхx віДIIОСШI,
архітектури, будівництва та інвеcnщїn. Броварська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити зміни до Генерального плану міста Бровари, затверджеllОГО

рішенням

Броварської

міської

ради

від

26.08.1999.

N!150-11-2З,

по

розташуваннlО об' сктів будівництва, що дода~ься .
2. Контроль за виконанням цього РІшення ПОКJIаСПI ІІа заСТУПНllка

міського голови Руденка

8.8.

[.8. Сапожко

Секретар ради

м. Бровари

,,--4 "~DИJ 2007р.
N!!JIfp- "".}'-eJГ
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ПОДАНІ·ІЯ:

------,i~----JI.r.РllБОкова

ГОJIОВlшfі архітектор міста

11 ОГОДЖЕН О:

+-----:~-=---іfY'-'~r---_В.В. РудеlfКО

заСТУПllltк міського ГОЛОВІІ

,

с d. I.Г.Лавер

на"lалыкK IОрliДIiЧНИМ відділом

начальник загалыlгоо відділу

000218

~_'

~

голова постійноі комісії з питань
розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій

ПОДАННЯ:

,с::;

1-1.1. ГHOТlOK

__-e~~I~___C.B. ПіддуБНJIК

Додоток до ріШСlІlІЯ
Броворської міської POДII
від
2007ро
Н!! t:tf.ptP- ~~ -DS-

oo,u°iDeJrOUJ

ЗміНIІ ДО Гснсрального плону
місти БРОВОРІІ по розтошуваннlО оБОскriв будіВIІIІЦТВО.
ДлЯ

більш

раціОllального

ВIІКОРllстаШIЯ

тeplITopifi

та

ВllріШСШIЯ

функціОllnЛЬНОГО зонування заБУДОВIІ міста iHCТJI1YТoM •• Діпромісто О'.
illcTlI1yroM ., КИЇВСЬКІІЙ Промбудпроскг ОО. були розроБЛСllі та 1І0годжеllі
містобудіВllі обrpунтування по внесеНll1О змі .. та ДОПОВllеllЬ до геtlсралыІгоо
плану міста ДЛЯІІОВОГО розташуваllllЯ оБОскгів будіВНlщтва :

І.

Автосервісного комплексу по бульв. Незалежності.

2.

ХіМЧИСТКIІ ПО бульв. Незалежності в районі Промвузла.

З.

Блоку офісних приміщень з підземним паркіІІГОМ, ПРllбудоваllОГО ДО
багатоповерхового житлового БУДIШКУ по вул. Черняховського ,21.

Секретар радll
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І.В. Сапожко
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ПОДАНІ-ІЯ:

ГОnОВIІІ.'1 архітектор місто

------м(Уf--.---- Л.С.Рllбакова

ПОГОДЖЕНО:

заступник міського
гоnови

----;?ч--...L...PF-1I1t-------Jtr-- В.В. Руденко

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИТВСЬКОТ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
07400. М. БроваРII. пул. rarapiflD. І S. Тел.S-30-49
Від O~,O~·~H!! ~

Н.

~\ 1()-

,.,

Про ВllесеНIІЯ змі.
Геllеральног

лаву мі

.

(1

f/o''''''

Міському голові
АIІТОllеllКУ В.О.

о

0'1.0 У
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ПОДАННЯ
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праВЛIІІНЯ МІСТО удування та аРХlтеln'YРИ подас ІІа заСJДаШIЯ

Б

-

роваРСЬКОI

міської радll питаllНЯ по внесеНІІЮ змін та ДОПОВllень до генералыІго плаllУ
міста для нового розташування об' сктів будівництва:

1.

Автосервісного KOJ\-lПлексу по бульв. Незалежності.

2.

Хімчистки по бульв. Незалежності в районі Промвyзnа.

З.

Блоку офісних приміщень з підземним паркінгом, ПРJlБУДОВDНОГО до
багатоповерхового житлового будинку по вул. Ченряховського ,21.

Л.Є.РJlбакова

Головний архітектор міста
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