
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИЇВСЬКої ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затверджеlfНЯ зміlf до ДeтВnЬHOГO плану тер.IТОР" І 
VI ЖІІТЛОВОГО району . І етап. 
Схема пnаlfуваlfШI теРIІторіі. 

РОЗГЛJIнувши зміни до Детального плану TepllTopiї VI житлового раЙОJlУ. 
І етап. Схему плануванНJI території що розроблений українсыGмM держаВНJlМ 
науково-дослідним інсти1Yl'ОМ проектуванНJI міст" Діпромісто ", кеРУIО'lIІСЬ 
ст.І2 Закону Украіни" Про основи містобудуваННJI ", СТ. 10 Закону УкраїНJI ., 
Про планування і забудову територій ", пунктом 2. J розділу 2 " ПраВIІЛ 
забудови м. Бровари ", затверджених рішеННJlМ Броварської міської paдlf 
Київської області від 21.09.2006. N!! 107-08-05, пунктом 42 ст.26 Закону Україш. 
"Про місцеве самОВРJlдування в Україні ", врахОВУ'ОЧИ новність поroджеШfJl 

. органу містобудуванНJI та архітектури, враховуючи рекомендації постіfi'lоі 
комісії з питаНЬ розвитку благоустрою територій, земельних відIlОСIШ, 
архітеК1)'рИ, будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Детального плану території VI житлового paiio~y . 
І етап. Схема плануванНJI території ( фрагмент з внесенш.ш З1\ШI8Аfll 

додаЄТЬСJl ). . и • • 

К HНJlM даного рішеННJI ПОКJJаСТІI на ПОСТ1tIНУ КОМІС110 З оmpoль за викона . о 
благоустрою терИТОРІЙ, земелЬНIІХ BJДIIOCI.H, 

питань розвитку тв . . 
архітектури, будівництва та lНВecтsщій. 

2. 

І.В. Сапожко . 
Секретар ради 

мо)овари 
" t) 5 2008р. 

И~О?- ~.7- Of 



ПОДАННЯ: 

- головний архітектор міста ___ --J.v'-l-;~Ji-----л.є.РибаКова 

ПОГОДЖЕНО: 

І 
1 

- заступник міського голови _---""I~J.-~:....-~--B".B. Руденко 

- начальник юридичним відділом c?l _________ І.Г.Лавер 
с 

- наЧIIJILНИК загапьноro відділу ~ 
~ 7-./ 

Н.І. ГнаТІОК 

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

000051 

---.,~(-6t!,r4oI~!:....... __ С'.В. ПіддуБНJlК 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р 
УПРАВЛІННЯ МIСТОБУДу~fн книrвськоr ОБЛАСТІ 

Я ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400. М. Бровари В\.·Л Га . 

• ~. гаРIflа. 15. Тел.S-3049 -
Від /1. Рі. ,U)f)P H!!_~ __ _ 
HaN! ____ _ 

Про затвердженНJI змін до 

Детального плану території 
VI ЖlfТЛОВОГО району. І етап. 
Схема плануваННJI території. 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
АНТОllеш(у в.о. 

УправлінНJI містобудуваННJI та apxiтeКТYPl1 Броварськоі міської 
ради подає на засіданНJI Броварської міськоі POДII ПlIТВIIНJI про 
затвердженНJI змін до Детального плану території VI житлового раііОllУ . 
І етап. Схема плануваННJI території. 

ГOJJОвний архітектор міста Л.Є.Рllбакова 
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