
г Про затвердження Програми І 
розробки містобудівної документації в м.Бровари 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 21.11.2007 N!! 505 відповідно до Законів України 
«Про планування і забудову територій», «Про основи містобудуванню), «Про 
архітектурну діяльність)), згідно з «Правилами забудови м.Бровари)), 
затвердженими рішенням Броварської міської ради від 26.11.2006 р. N!! 107-
08-05 з метою забезпечення ефективної реалізації Генерального плану м. 
Бровари, раціонального використання території, створення повноцінного 
житrєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних 
проблем міста Бровари, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних 
осіб, урахування законних приватних громадських та державних інтересів під 
час проведення містобудівної діяльності, керуючись пунктом 42 ст.26 
Закону України <<Про місцеве самоврядування в Україні)), врахОВYlочи 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій , 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвеcrицій, Броварська 
міська рада 
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ПРОZРfUfQ 

Затверджено 
рішенням Броварської 
місько~,ради 
від «д.« и'lн"t 2001 р. 
N!! 5'{}G. ~J, - &!Г 

розр06/(1І .111;Сlllо6удіВIІО; dO"Y.IIlelllllal(;; в .ІІІ. Бровар" 

І. АКІІ'уалЬІІ;СІІ'Ь "рогРtlAtl' 

Програма створюється відповідно до основних Положен~ Конституції 
України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, 
Земельного кодексу України, Законів Украіни: «Про планування і забудову 
територій», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», 
<<Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної 
спадщини», «Про інвестиційну діяльність», «Про відповідальність 
підприємств, їх об' єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері 
містобудування», іншими законами Украіни, актами Президента України, 
постановами і розпорядженнями кабінету Міністрів України, рішенням 
Броварської міської ради від 26.11.2006 р. N!! 107-08-05 «Правила забудови м. 
Бровари» та відповідними рішеннями Броварської міської ради з метою 
забезпечеНИJI ефективної реалізації Генерального плану м. Бровари, 
раціонального використання території, створення повноцінного житrєвого 
середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем 
міста Бровари, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, 
урахування законних приватних громадських та державних інтересів під час 
проведення містобудівної діяльності. 

п. Головн; завданІІЛ nрогРtlA''': 

1) KopIIZY(JaHНR Генерольноzо Ішану .111;Сlllа. 

Згідно закону Украіни «Про планування і забудову території» 
Генеральний план є головною містобудівною документацією, яка визначає 
напрями та парамcnpи розвитку, планування і забудови території Mi~~. 

Генеральний план є комплекс~м .дo~eHТOM ДJIJI ЗД1Иснення 

стратегічної та оперативної діяльНОСТІ MI~ЬKO.~ ради та .. виконко':fY ~ 
раціонального розвитку соціально-еконоМІЧНО! СКЛВДОВОІ, opraн13aцl~ 
ВУлично-дорожньої мережі і дорожнього руху, Інженерного об~аднВННJI 1 

благоустрою, охорони природи, а також визначення черговоСТІ освоєння 

території. 
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. Генеральний план розробляється на період розвитку міста 15-20 років, з 

видше.ннJIМ першого етапу його реалізації (до 5 років) . 
.дIЮ~Й \енеральний план міста був розроблений інститутом 

«ДнIПРОМIСТО» І затверджений сесіЄІО Броварської міської ради у 1999 році. 
РозроБК~ проекту Генерального плану м. Бровари здійснювалася в нових 
межах МIСТа, встановлених ВеРХОВНОІО Радою України у 1998 р. ( територія 
3400 га). 

Розрахункова чисельність населення на період до 2020 р. складала -
104.0 тис. чоловік. на більш віддалену перспективу - 110.0 тис. чоловік. 
Об'єм житлового будівництва передбачався в обсягах 1.4 млн.м2, на 
перспективу біля 2.0 млн.м2. 

Виходячи із завдань державної житлової політики на той час 
передбачалася така структура будівництва житла: 60% багатоквартирний 
ЖИТЛОВИЙ фонд та 40% - одноквартирний ( садибний та блокований ). 

для житлового будівництва передбачалось освоєння біля 600 га 
територій. із яких 140 га передбачалось ДJIJI багатоквартирної забудови та 
470 га під одноквартирну. 

Враховуючи транспорту доступність до Києва, зміни в соціально
економічному становищі України, пріоритет надавався розвитку наукового 
потенціалу, фінансово-кредитних установ. об'єктів соціальної 
інфраструктури. 

Постійний моніторинг реалізації діючого Генерального плану та 
тенденції останніх років у сфері житлового будівництва показали, що обсяги 
житлово-громадського будівництва можуть значно перевищити ПРОПlозні 
параметри. 

Цьому сприяє надзвичайно висока інвестиційна привабливість міста, яка 

обумовлена: 
- НaJIВністю в межах площадок під розміщення житлово-громадського 

будівництва; 
_ зручною транспортною доступністю до м. Києва; 
_ зростаючою тенденцією розселення в місті населенвя столиці та її 

приміської зони, що викликано Biдмiнo~ інcтитyry прописки. . 
Внаслідок цього ВИНИКJIа така ситуацІЯ, а саме, перед~ачеНІ в 

Генеральному плані на період до 2020. р. об.сяги ~T~~BOГO БУД1В~тва 
НИЖЧі прИЙНJIТИX в наявній на СЬОГОДНІ ~ М1стобуд1ВН~ дo~eнтaцll на 
конкретні райони забудови. так і в ЇНВестиц1ИНИХ пропозИЦІЯХ п~ М1~. 

В результаті об'єм житловоГО фонду на 2020. р., ~ в ДІЮчому 
Генеральному плані складав 3,1 млн. м2 може б~ збшьшении в 1,8 - 2 рази 
( до 5,6 _ 6,1 млн. м2) внаслідок зміни повеРХОВОСТІ нового житлового фонду, 
а чисельність населення може бути досягнута при цьому 170,0 - 190,0 тис. 
чоловік. . . . . 

Такі прогнозні пропозиції на пер~пективу визначеНІ на ПІДставІ aн8Jl13y 
параметрів розвитку міста, що сьогоДНІ склалися в Броварах. 
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Збільшення чис~ьності населення міста в порівнянні з показниками, 
передбачен~~и в ДIlОЧОМУ Генеральному плані міста та розробленої 
ДOКYМ~H~aцll на З~будову окремих територій, в свою чергу, обумовmОIОТЬ 
не~БXJДНІСТЬ обов язковог~. внесення змін до параметрів розвитку соціальної 
та Iнженерно-транСПОРТНОI ІНфраструктури міста. 

Одним . із головних питань, що виникне при збільшенні чисельності 
населення МІста є створення нових робочих місць ( орієнтовано 80 - 90 тис. ). 

Таким чином при корегуванні Генерального плану міста необхідно 
п~редбаЧl!ТИ резервні території для розміщення об'єктів комерційної 
Д1JlЛЬНОСТ1. 

Коригування діючого Генерального плану міста обумовлено 
необхідністю своєчасного прогнозуванНJI та підготовки соціальної, 
інженерно-транспортної інфраструктури та інших галузей господарського 
комплексу міста в умовах зміни пріоритетів та параметрів міста. 

Таким чином, на сьогодні питання розробки коригування Генерального 
плану міста є актуальним завданням ДJIJI здійснення державної містобудівної 
політики в місті. 

ш. Основні резУЛЬ1l1а1l11l ІІlа наслідКII ВIIКОllаНl1Л ПРОZРflA'" 
розробкu АtіСlllобудівно;· dOКYA,eHlllal{i; в АІ. Бровар". 

3а результатами виконанНJI Програми будyrь визначені принципові 
вирішенНJI щодо планування, забудови та іншого використання території 
м. Бровари та їі найбільш інвестиційно-привабливих районів з метою 
cтвopeННJI повноцінного житrєвого середовища, забезпечеННJI додержання 
державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій 
IПJIJIXОМ розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста, поглиблеННJI процесів ринкової трансформації її 
економічного потенціалу, визначеННJI територій, .які мають бyrи 
зарезервовані ДJIJI задоволеННJI майбутніх загальнодержавних та регіональних 
поtpеб із встановлеННJIМ режиму іх використання, забезпечеННJI 
раціонального використання ресурсів. 

Реалізація Програми буде спрИJlТИ до~ержанню норм містоб>:дівного та 
земельного законодавства при регулюванНІ використання територій шляхом 
забезпеченНJI дотримання рішень затвердженої містобудівної ~o~eHтaцiї, 
що дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збшьшити 
темпи залучення і OCBOЄННJI інвестицій та містобудівного OCBOЄННJI територій 
м. Бровари. 

IV. Основні І{їльові гРУ"II: 

1. УправлiННJI містобудування та архітеК'1"УрИ ~pOBapCЬKOЇ міської ради. 
2. УправлiННJI та відділи виконавчих органІВ МІсцевого самоврядування. 
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3. Забудовники об'єктів містобудування. 
4. Потенційні інвестори. 

v. 06сяz 1(0"'''';0, IIeo6x;dllllX для рєалізаl(;і "РОЄI("'У ",а 
дЗlсєрела І;ого Ф;ІІаllсуоаll'lЛ. 

Реаліз~ію ~рограми передбачається здійснювати за рахунок: 
- КОШТІВ МІсцевого бюджету; 

- потенційних інвесторів та інших джерел, незаборонених законом. 
Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок пайової 

участі замовників будівництва об' єктів містобудування на розвиток 
іmкенерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, 
благодійних внесків. 

Обсп видатків з місцевого бюджету на відповідний рік визначається 
місцевою радою при затвердженні місцевого бюджету. 

Фінансування Програми за рахунок місцевого бюджету здійснюється, 
вихоДJIЧИ з його реальних можливостей та пріоритетів. 

Загальний обсп фінансуванНJI програми: ------------930069 ГРІІ.ОО коп. 
I)Коригуванни ГенераJlЬНОГО nJlaнy міста . 930069rpll.00 коп.: 
І етап - 2008 рік: ---------------------- 610000,00 ; 
- комплексна оцінка сучасного стану території міста і актуальних проблем 
його містобудівного розвитку , план сучасного використанНJI території 
,схема планувальних обмежень------------------- -70000,00 ; 
- соціально-демографічна характеристика, пріоритетні види економічної 
дiJшьності в місті, загальні обсJlГИ житлового будівництва, характеристика 
площі ДЛJI розміщенНJI нового будівництва, зведені дані про ПО1реби в 
територіях, еколого-містобудівна характеристика плануючого 
містобудівного розвитку-------------------- 90000,00 ; 
_ схема ynОРJIДкування та раціонального ВИКОРИСТ8ННJI промислових та 
комунально-складських об'єr?в -----------:----:- 1~50~0,00;. 
_ класифікація території МІста за ctyПенем МlстоБУДIВНОI ЦІННОСТІ, 
функціональне зонування територіі---------- -10000,00 ; 
_ головні напрямки розвитку соціальної сфери по осиов~ вид~ 
обслуговуванНJI, перспективи розви~. транСПОРТНО-ВУЛИЧНОІ мережІ, 

інженерна підготовка та захист терИТОРІІ, ІНЖенерне 
обладнанНJl _____________ -------------------120000,00; 

- план червоних ліній -------------- 105000,00 . 
Термін впконаПllИ - 01.2008 -12.2008 р.р. 
П етап - 2009 рік: ___ --------- 245069,00; 
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- cxeM.~ положення міста в системі розселення, плак використання 

терИТОРll (основне креслення) ------------------------120000 ОО . . , , 
- громадсьКІ обговорення, розгJIJJД на містобудівній раді, доробка 
проекту по пропозиціям та зауваженням, формування пояснювальноі 
записки ----------------------------------------------------60000,00; 
- випуск проектно-планувanьної документації---------65069,ОО; 
Tepl\lill ВllКОllаllllП - 01.2009 -12.2009 р.р. 
m етап - 2010 рік: - • --75000,00; 
- план червоних ліній ---------------------------- -- - ------ 75000,00. 
ТерміІІ ВІІКОl18НІІП - 01.2010 - 04.2010 р.р. 

VI. ОчіНJIваllі резулыlаlllu. 

Коригувакия діючого Генерального плану міста надасть можливість 
своєчасного прогнозування та підготовки соціальної, інженерно
транспортної інфраструктури та інших галузей господарського комплексу 
міста в умовах зміни пріоритетів та параметрів міста ДJIJI здійснення 
державної містобудівної політики в місті. 

ТеРАІін вuконання "рогРIlAІІІ 2008 - 2010 РОК". 

Відповідальний ВІІконавець - управління М;Сlllо6удуваllllЛ 'па 
apxillleKlllYpu Броварської АІіськоі·рад". 

Секретар ради І. В.СапОЖІСо 



поДАННЯ: 

ronОDНIІЙ архітектор міста ---t~-'--_л.є Pn6_ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступНlfК міського голови _+-~~~~-+-I--_В.В.Рудеви 
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уПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400 М. Бровари, вул. Гагаріll&, 15 Тел.! факс (04494) 5-30-49 

N!! 5с) ( 

Про затвердженНJI Програми 
розробки містобудівної 
документації в м.Бровари 

ПОДАННЯ 

іському голові 
Антоненку в.о. 

УправлїИНJI містобудуванНJI та архітектури подає на засідaнНJI Броварської 
міської ради питанНJI про затвердження Програми розробки містобудівної 
документації в м.Бровари. -t-

Головний архітектор міста 
л.є Рибакова 
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