
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<иІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про найменування нової вулиці на території Південного --, 
промвузла в рай~ні вул.Красовського та перейменуванню 
частини ВУЛИЦІ Лугова в районі Княжицького переїзду 

t2. 'І 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Броварської 
міської ради від 14.08.2007 Н!! З94 про найменування вулиці, що визначена схемою 
планувальної організації промислово-комунальної зони в районі вул.Красовського 
та перейменування частини вулиці, що визначена проектом детального планування 
першочергової забудови (Княжицький переїзд, район електропідстанції), 
враховуючи рекомендації комісії Броварської міської ради V скликання ?о 
підготовці пропозицій щодо найменування та перейменування вулиць, ПРОВУЛКІВ, 
площ парків міста (протокол Н!! 02 від lЗ.08.07. ) та керуючись ст. 26 Закону 
України" Про місцеве самоврядування в Україні ", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Найменувати нову вулицю на території Південного промвузла в районі 
вул.Красовського: 

- вул. Підприємницька. . ай • Княжицького переїзду на 
2. Перейменувати частину ВУЛИЦІ Лугова в РОНІ 

- вул.J<вJJжид.ька.. та а ітектури проінформувати Державне 
З. УправлІННЮ МІстобудування "Мi~' ства ЮСТИЦІЇ України м: Києва, . ій .. центр Нlстер 
пщприємство " Інформац нии й ідділ ГУ МВС України в 1<ІоІївській 
Броварський відділ статиСТИКИ, Бров~рсь1СИ в ального господарства, комунальне 
о?ласті, Броварське виро~~е ~авлПl~ ~~::ЬKe бюро технічної інвентаризації" 
пщприємство БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради" р роб~'Т пов'язаних з найменуванням та . .... пити к екс & , 

про прийняте РІшення та ЗД1Ис 
... ь nз.tНа • 

переименуванням вулиц . r,\ і-У d' сти на заступника МІського голови 

~~ ~ 
4. Контроль за виконанням ц J ' ,,~ d'~ 
Руденка В.В. СІ СІ ~ О 

ct.~ ,~ID І.В. Сапожко .. ID. 

Секретар ради ~ ~ ~"--'. 

М.Бровари 

,,-2~" сл, .... '" sc 2007 р. 
~(114- 6- БГ" 

. . . .. 
1 • •.• ' 



ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста 
~/ Л.Є.Рибакова 

_----І.//р----

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови ..\--I-J,~IW~!__---B.B. Руденко 

начальник юридичним відділом 
~ 7 

-----~G'_~5r-- І.Г.Лавер 

начальник загального відділу ~ Н.І. Гнатюк 
~ ~-

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

000768 

!L? 
-_---...J~~~--_.:C.B. Піддубняк 



~ БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. 
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУ~АДА КИІВСЬкої оБЛАСТІ 

~J оАННЯ ТА АРХІТЕКТУРи 
07400, м Брав 

. ари, вул. Гагаріна, 15. кІм. 412 Тen.5-ЗО-49 -
І 

На * ______ Від UJ у. /!r 
CI1J .u1f1LeA м. -----
"L"'- ~f})/ lСЬКОМУ голові 

ІФ!': ~. df{ f то ненку в.о. 

Про найменування нової вулиці на /l t( 
території Південного ПРОмвузла в 
районі вул.Красовського та перей
)fенуванню частини вулиці Лугова 

в районі Княжицького переїзду. 

I~t 

ПОДАННЯ 

11j,oj.Of 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради подає на 
засідання сесії міської ради питання про найменування нової вулиці на території 
Швденного промвузла в районі вул.Красовського та перейменуванню ·частини 
вулиці Лугова в районі Княжицького переїзду. 

Головний архітектор міста 

Аraпова 
4-61-68 

І Л.Є.Рибакова 
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