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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про внесення змін до Генерального плану міста. 
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Розглянувши містобудівні обrрунтування розроблені та погоджені інсти
тутом" Діпромісто", інститутом "Київський Промбудпроект", ТОВ "Алнава" 
по новому розташуванню об'ЄI\'"Тів та доповнень до Генерального плану міста, 
керуючись ст. 12 Закону України "Про основи містобудування ", пунктом 2.1 
розділу 2 " Правил забудови м. Бровари", затверджених рішенням Броварської 
міської ради Київської області від 21.09.2006. Н!! 107-08-05, ст. 1 О Закону 
Украіни" Про планування і забудову територій ", пунктом 42 ст. 26 Закону 
Украіни" Про місцеве самоврядування в Україні ", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

поклаСТIf на заступника 

Міський голова 
в.о. Антоненко 

м. Бровари 
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ПОДАННЯ: 

- головний архітектор міста о·· 
І --- -- Л.Є.РИбакова 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради ---Іч-іч---Іt------- І.В. СаПОЖI\'О 

- заступник міського голови --WDt1lW~ ____ В.В. Руденl\О 
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-начальник JОРИДИЧНОГО відділу 
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C--~-C І.Г. Лавер 

- начальник загального відділу ~ _, Н.І. ГHIIТlII' 

- голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лаГОУСТРОІО територій, 
зем~льних ВІДНОСИН, архітектури, 
БУДІвництва та інвестиціЙ 

000443 

----!JH~~--C.B. ПіддуБНЯ(( 



Додаток до рі шення 
Броварської міської ради 

від , . ./L" ~н.J, 2007р. 
N!! CJ 6; - й',l -і).5" 

Зміни до Генерального плану 
міста Бровари по розташуваннlО об'ск,.ів будіВНlІцтва. 

Для більш раціонального використання територій та вирішення 
функціонального зонування забудови міста, інстн·ІУТОМ "Діпромісто", 

інститутом "Київський Промбудпроект", тов "Ал нава" були розроблені та 
погоджені містобудівні обrрунтування по внесеннlО змін та доповнень до 
Генерального плану міста для нового розташування об'сктів будівництва: 

1. Автозаправної CTaH4i~ по вул.Кутузова в районі ДБК "Меркурій" . 
2. Багатоповерхового'ЗО1 квартирного житлового БУДИНI\-У з вбудованими 

Міський голова 

~C:М;;~~LlOЇ сфери по вул. Черняховського. 

'~ ... зо ден 1101 'О промраиону. 
с-* 
~~ 
9'-0 
О 

-Iar 
'.ф 

• ь 

""9 * ,.,~ 
O/W 1!.~ 

в.о. Антоненко 



ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста , -- Л.Є.РИбакоВа 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови "IM-JfI--+---------[] .В. Руденко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К оо 

YIlРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВ ИІВСЬКОЇ ОБЛАСГІ 
АННИ ТА АРХІТЕКТУРи 

--
07400, М. Бровари, вул. Гагаріна 15 . 4 

, • КІМ. 12 Тел.5-ЗО-49 

Міському голові 
Антоненку 8.0. 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради просить 
Вас ВКЛЮЧИТИ в порядок денний 22-ї сесії Броварської міської ради питання: 

1. Про затвердження Детального плану території VI житлового району. І етап. 
Схема планування території. 

2. Внесення змін до Генерального плану міста Бровари, затвердженого 
рішенням Броварської міської ради від 26.08.99. N!!ISO-II-23 по 
розташуванню: 

- автозаправної станції по вул.Кутузова в районі ДБК "Меркурій" ; 
- багатоповерхового зо 1 квартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями соціально-культурної сфери по вул. Черняховського. 

ГОловний архітектор міста Л.Є.Рибі!кова 
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