
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиІвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про ВllесеllШlзміll в Концепцію РОЗВІІТКУ І 
житлового будіВlІицтва по м. БроваРIІ на 2004-20 І Орр. 

Розглянувши основні положення Концепції забудови житлового 
будівництва по м. Бровари на 2004-20 І О рр. керуlOЧИСЬ пунктом 22 ст.26 Закону 
України" Про місцеве самоврядуваНIІЯ в Україні ", ст. 14 Закону УкраїIІI(" Про 
основи містобудуваllНЯ ", ПостановоlO Кабінету MillicтpiB УкраїШJ від 
29.06.02р. Н!! 1089 ., Про затвердження Державної програми забезпечеНJlЯ 
молоді житлом на 2000-1012 роки", Розпорядженням Президента УкраїIІИ від 
04.06.96р. Н!! 136/96-рп ., Про заходи щодо залучення коштів населення ДJIЯ 
будівництва житла", " Правил забудови м. Бровари ", з MeтolO забезпечеННJI 
,своєчасного введення в експлуатаціlO житла по м. Бровари, вра.ховуlOЧИ 

. рекомендації постійної комісії з питань розвитку благоустроlO територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток до рішення від 04.1~.2003p. Н!! 333-17-24 " Про 
К ЦІ··І· розвитку житлового БУДІвництва по м. Бровари на затвердження онцеп . " б 

2004-2010 " оздin " Мета КонцепЦІЇ слова: ... " ~~ езп~чення житлом 
рр. ,р enення та пільгових катеГОРІИ, БУДІВНіЩТВО якого 

найменш захищених верст нас . . 
. жав ного та місцевого бlоджетlВ І передається 

ЗДІЙСНІОЄТЬСЯ за рахунок дер. Д про співпраЦIО в об'ємах . 
заб итла місту ЗГІДно оговору . 
. удовниками ж 5СИ з врахуванням вкладу в комунікації та 

ПІДприємствами м. Бровари - о,... Ф аСТРУКТУРIf міста· підприємствами 
споруди інженерної та транспортно І I~ .. Ррс'пакції. заб~зпечеННJI житлом 
. . 1 ОО)' "итати В наступНІ" ~ . ... " . 
ІН~ИХ МІСТ - 70; ." Ч ення здіfiСНIОЄГЬСЯ за рахунок передаЧІ 
наИменш захищених верст Hac~ • підПРіJємстваr.fJJ м. Бровари - 5%, ; 
забудовниками житла Mic:ra в об ЄM~ • іншим способом, який визначається 
?ідприємствами інших. МІСТ -10%, а, о єгься виконкомом Броварської міської 
ІнвестиціЙНОIО радОIО МІста та затверд ку 
ради; ... ". 



Ojl~3G 



Секретар POДII І.В. Сапожко 

М. Б"рявари 
р.1 " -11 2007р. 
,~ 

Н!! F~1- JfI- ()§ 



ПОДАННЯ: 

- головний архітектор міста ___ ....,.f.J------ л.є . Рибакова 

ПОГОДЖЕНО: 

- заС1)'ПНИК міського голови ~_'''''''-'"-ooV-:I~----"'r'-_В. В. Руденко 

- начальник IОРИДИЧНИМ відділом ___ r-_~._C?l:::...-~_'-__ ' I.Г.Лавер 

- начальник ЗlІІ'ІІІІЬного відділу ~_~ __ H.l. Гнатюк 

- голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій __ ----,t~~~---С.В. ПіддуБНJIК 



БРОВАРСЬКА МІСЬК 
УПРАВЛІННЯ МIСТОБудА";~ДА КИfвськоІ ОБЛАСТІ 

АННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400, М. GpOBapll, вул. Гагарі 110. 15. Тсл.5-30-49 

Вт I.J.I(. f)~. Н!! ~P9 
НаН!! зо 

Про внесення зміll в КонцепціlO 
розвитку житлового будівництва 

по м. Бровари на 2004м20 1 Орр. 

ПОДАННЯ 

СекретаРІО рад .. 
Сапожку І.В. 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради 
Подає на засідання Броварської міської ради питання про внесення змі.. в 
Концепцію розвитку житлового будіВНJ.lцтва по м. Бровари на 2004-201 Орр. 

Головний архітектор міста І Л.Є.Рllбакова 
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