
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШ ЕННЯ 

г Про з~~верджеНIІЯ деталыІгоо плану території 
ЖІІТЛОВОІ заБУДОВIІ чаСТIШl1 VI житлового раііОIlУ . І 

Розглянувши Детальний план території житлової забудови чаСТIШIІ VI 
житл~во~о району м. Бровари в складі ПОЯСНlовалЬflОЇ записки та графіtllШХ 
матеРІалІВ, що розроблений товариством з обмеженоlO відповідалыlстlо 
" Інсти1УГ інвестиційної стратегії регіОllального розвитку ", погоджеllИЙ 
Українським державним науково-дослідним іНСПI1УТОМ проектуваllllЯ міст 

"Діпромісто ", керу1ОЧИСЬ ст.12 Закону УкраїIІИ "Про основи містобудування", 
пунктом 2.1 розділу 2 " Правил забудови м. Бровари ", затверджених рішенням 
Броварської міської ради КІІЇВСЬКОЇ області від 21.09.2006. Н!! 107-08-05, 
пунктом 42 СТ.26 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні ", 

. врахОВУ1Очи наявність погоджень органу містобудування та архітектури, 
землевпорядного, природоохоронного, санітарного органів, вра."(ОВУlOчи 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку благоустроlO територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицin, Броварська міська 
рада 

1. 

2. 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити Детальний план території ?КИТЛОВОї забудови частини VI 
житлового району м. Бровари. ІІІформаЦІЯ додається. '" . . 
Контроль за виконанням даного рішення покл~~ на ПОСТl1·IНУ К?МІСI1О з 
питань розвитку та бла~ОУСТРОI~~~fIИ, земельних ВІДносин, 

архітектури, будівництва та шве . I"~ і8. J і; ~~ 
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І.В. Сапожко 
Секретар ради 

м. Бровари 
,J 9 " # 2007р. 
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ПОДАННЯ: 

- головниА архітектор міста 

-ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начanьн~к юридичним відділом 

- начальник загального відділу 

- голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
зем~ьних відноси~ , архітектури, 
БУДІвництва та інвестицій 

---/У-н------ л.с .Рllбакова 

~~~~~_-\--__ B.B. Руденко 

--~~--r--------
1-1.1. Гна1lOК 

--....,/J;rqc..~~,jz--__ C.B. ПїддУбtUl(( 
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Додаток. 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затверdжеllll. Детал"ІІОZО nлаllУ mepumllplї 
J/funurOBOi' забуdови частиllи VI J/fUnUII'801l' PII"'IIIY • 

І. Детальний ПJlан "ериторії ЖИ'ГJІОВОЇ забудови 'lаС11 .. IIИ \11 . SiОIТЛОRОП) 
раnОIlУ м. Бровари в складі поясIfIоllwIы�оїї заШIСКИ та l'рафі'IІІIIХ MUT~piWlill. 11І(1 
розроБJlеllиА товариством з оБМСЖСIІШО Ilідшшідаш.1І ЇСТІ" .. IIIL'TIII"l 
інвестиційної стратегії регіонального розвитку ", ІІа підстаоі заМШIJI\:IIШI ' 
Н!! 9/0902-06 від 09.02.2006. у відповідності з завдаНШIМ на проектування • 
затвердженим заступником Броварського міського rOJIOUJI і ПОГОДіКСIШМ 
генеральним директором інсти1Yl'Y .. ІІСРР ". Ilогоджений Українськ"м 
державним науково-дослідним інститутом просктуваlНlJI міС'1 •• І\іllроміст() .. 
Н!! 3-1359 від 28.08.2007. 

2. Даний проект Є складовою чаСТИНОIО VI житлового райоtlу М. Бровари 
Київської області, розроблеllИЙ товариством :J обмеженоlO BiAnoRiAaJlbtlicTIO 
•• ІІІСТИТУТ інвестиційної стратегії регіОШUIЬНОГО Р()ЗRИТКУ оо. ПОI'с.1ДЖСНl1fi 
Українським державним науково-дослідним illCТlf'ryroM ПРОСК1)'uаJlJlJl міст 
•• Діпромісто ". 

З. Рішення в проекті ПРИЙМ8J1ИСЬ на основі діючого геllералыlгоо IІлаllУ 
міщ затвердженого сесіЄIО Броварської міської роди ( рішеllllJl від 26.08.99(1. 
НІ! J 50-J J -23). відповідно .. Схеми плаllуваННI території УІ ЖИ'ГJІОВШ'О раАс.шу .. 
3 преференціями доступності якісного житла широким BepLOТBaM HaCeJleHHI. 
Забезпечення населення комфортним житлом з ура.,<уваIШІМ сучасних 

тенденцій розселеНJlЯ та досвіту інших країн. . . 
в npoeln'i закладені принципи ринкової уювсрсwIы�ос'гІ ІНІ забсзпеЧСlІlІJI 
іtlдивідуальної потреби у .кісних квартирах • upaXOUYIOTbCJI cOltiWlbHi та 
економічні аспекти нового способу життя. 

4. Розподіл площі території за функціОllВJIЬНИМ ПРИ:Jна'.еННІМ: 

Пnоща тсрвторіІ 
н.з_. ~ 

'Га І " , 

__ і Т.рumорlll o6'ЄIUIIIB AflкpoJ1llїiDNN02D JНa'I'HНR 

~ Територbr під ZИТnО_1DIJI б)'ДІІНDМII (ба NNОЩ I'P.JМIДCUНX об'єкria) 17,85 59,50 

2 УС'І'ІІІови, 311CJ18Д11. пiдupВЄМCПl8l]Юм-.дськоro ПРll3llа'lCIIU 4,4216 14,74 . 
"""'- (3,3) від 

Мallдвнчихи -ідпо'lllВX)' та фЬК)'JIЬ'І'УРНО-С:ПОprRвноro прав.чен ... 
(0,85) 

3 мощі • 
8 мсах територіf житлоВИХ xвapтania ХВ.р1'ВІІІІІ 

"-
""""- ВУJlиці Micцeaol'O 3Н8ЧCIIU 

0,6809 2,26 

• 



.!!J'Oi:JдИ .. icqc~oro зиачсlllUl та виyrpіlClla)n'8nl.ні проЬДИ - -.. - (4,8) (16,2) -- и 88'І'Ом060 о З 1Нмчасо-4 ,КМІІ сто,нlСІМ Ш .. 

5 ~ C1OJ)IJCII ЛerJCових 88ТOM06iJ1iв а меах cabi1'8PHO-ЗВХНСВВХ зон ЛШІ (0,126) -
ВcьoroYJXXVdniL 22,9525 76,51 . 

. l! 'Т,pumорlll 06 'єюn18 не AclltpOJНliioHHoгD 'H~'1eHНR 
6" уc:rвнови, З8КJI8дJI, підприємства rpoМIЩСЬХОro ПРв:tНa1le1llUl . 

о 

1,9437 6,479 ,- Зenсиї насвд1ІСсиНJI спеціallWlоro прнзначсlllUl (0,05) -- МaricrplUlЬиі вуnицi 2,7369 9,124 І - . (0,6) (2,48 
ТерИtOріі об'єктів ICOМ)'ll8JIЬHOro призначена від мощі 

9 JqJBF-
Лl8 

Санітарно-звхисві зови без площі в меах червоних ліній вулиць 2,3651 7,88 
10 (!.iдчl!ен& територiJI) 

Всього у pмdllllll . 7,0457 23,49 

ВcLOro за проеlCТOМ (територis , 1ЦО ВiДJeДeВa під 3&будову) 29,9982 100 

s 
~-, - -

1 ОСIІОВllі техніко-економічні показники: . 

-- -
Кількість 

Ji OДIIIIJIЦI 
Проепннй 1 черra Назва виміру JIU період буд-ва - J І J 

J. ~ 
29,9982 13,089 1 Пnоща 'Iepкropiї 'ІІІС1'ІІВВ V1-ro ZllТaoвoro ra 

pdoку, в 'І'Ому 'ІІІcni: 
24,216 -1'ервторіа забудови , -ппоща 'rCpИ'l'Oріі сзз JШI111 О кв 2,3651 

• вуmщi в MeDx чсрвоввх Jliнil 3,4171 - _ .. 

- 24,216 10,23 2 Територї. забудови, ra 

оа тому числі: 20,597 6,1848 
-tepиторіі зони житлової забудовн, - о 

3ннх: 17,85 4,2269 
• теРиторіа під aarrловlDIII буДJUOC8МИ 6,3658 1,3103 
• nnоща територій rpoкадсьхих об'~ . (0,6) (0,24) 

~ 
r--. Пnоща тернторіlкомунвnьВИХ 06 ата 

тис.,} 371720 86700 
Xcsrrnовиl фонд 6araтoквартирноі :saбудоВІІ, о -
~ro -

в ТОму чиспі: 
. 

• 87920 -t g. поверхова забудова 283800 88080 
16. Поверхова забудова 

. 
• """'- о 
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! 4 J(inWdC1'Ь arЛОl1ІХ D8p'n1p ІІП'. 3832 - іб8 
~5 ~ Чисельність Н8ССІІСНIIJI ОСI'б 

9300 21S0 
~ житпова :S16c:lПСЧ~НіC'l1t .; І JDOД. 40 41 

7 Ссрсдиа аОВСРХОВICn поверхів 14 16 

.. Щіпьиість и8ССІІСНIUI осіб І ra 449 S90 

,. Вбудоваио-прибудовані приміщCIIIUI, тис.м2 123 І О _. 
- 3 ІІИХ вбудовані: ! 

-4~~~~~~~==~ ______ ~ ______ +-~37~0 __ ~ __ ~, ____ ' 
Їо ОСНОВІІі об' ЄКТИ сфсри обслyroВУIl8НИ8: І 

- АНт.чиЙ дошкim.ннА 3IUCJIЦ місць 280 280 
- 38I'DJIьноосвітu ШКOnI (І-ІІІ СТУПСIl8) уч. місць І 080 І ОНО 
- навчanьно-виховниА КОммскс в cкnїuU: 

ДИТ8чнА доШJdJu.ниA 38XJI8Д 

311'aJ1J.BOOCBЇ11lJl (І ступcu) 

- М8ПІ3ИІ.И ПРОДОIICШItЧНХ товарів 

- М8ПІ3иин нcnродо80JlЬЧИХ тоаарів 

- пiдnриємcrвa rpoМIДCJ.KOro харчyвaи.u 
~ підприємcrвa побyroвоro oбcшyroВуваа 

11 ВУnИЧВО-ДОРО8IIJI МСрежа у в1двсдсвих мсих 

- ДОlжина MII'ЇC'rplUli 3IпuIыIuіськоro 
ЗНІчена 

-довжина МІІ'Їстр8ІІі paAolllloro :SН8ЧCIUIJI 
- 2КИТJlові вуnиці 

12 IacJIСРllе O6JUWIaНН.W ТОРll1'OріТ: 
BodonoctnQfltllllUI: 

• подача води макс." добу 
/{QнMay.tlHIUI: 

-об'єм побyroвих cti'ІІІИХ вод, макс •• 
добу 

r·ОJlОВ.ІИЯ орхі1"СКТОР міста 

місЦІ. 

)"І. місць 

';т. пп 
';т. пп 
місць 

роб. міCЩIt 

м 

~ м 

.. 
м 

64 

176 
1200 

IS00 
130 

20 

1142 

542 +(830 
приnсгло) 

305 
295 

tНc • .r . 2411,0 

тис • .r 241 І ,О 
tНc. кВт 9,74 

МВт IS,O 

6,3 

600 
750 
6S 
10 

(465прнnегnо) 

305 

586,0 

S86,O 
1,34 

3,8 

1.6 

JI.с.,., •• бuк&.)нu 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИТВСЬКОТ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

01400. М. БроваРІІ. вул. Гагаріtlа. '5. Тсл.S-30-49 

Від І". 11'.~ Н!! .9 ,9() 
НаН! 30. __________ __ 

Про затверджеННJI Детального 
плану території житлової забудови 
частини VI житлового раЙОJJУ . 

ПОДАННЯ 

Секретар.о рОДІІ 

Сапожку 1.8. 

УправnінНJI містобудуваНIІJI та архітектури Броварської міської ради 
подає на засідаННJI Броварської міської ради питаННJI про затверджеННJI 
Детального плану території житлової забудови чаСПIНl1 VI ЖІІТЛОВОГО району . 

Л.Є.Рибакова 
Головний apxiTeкrop міста 
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