
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про розробку детального плану території 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 10.04.2008. Н!! 147, керуючись ст. 12 Закону 
Украіни " Про основи містобудування ", ст. 13 Закону України " Про 
планування і забудову територій ", пунктом 42 ст. 26 Закону України" Про 
місцеве самоврядування в Україні ", згідно з " Правилами забудови М. Бровари 
", затверджених рішенням Броварської міської ради Київської області від 
21.09.2006. Н!! 107-08-05 ", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити Українському державному науково-дослідному .. ~нституту 
проектування міст Діпромісто" розробити детальний план терИТОрІІ частини 
VI житлового райо;;У в межах вул. Проектної,6, вул. Проектної,5, вул. Осипова, 
Об'їзної дороги. О О 
2 М· б· кументацію розробити та затвердити до 01.05.2 1 . 

• ІСТО УДІВНУ до. . 
анИЯМ ЦЬОГО РІшення покласти на заступника МІСЬКОГО з. Контроль за викон 

голови Руденка В.В. 

І.В. Сanожко 
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ПОДАН,НЯ: 

начальник управліІІНЯ містобудування l1v 
та архітектури, головний архітектора міста _____ (j'+----л.є.рибакоВа 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

виконуюча обов' ЯЗЮі начальника 

ЮРlіДИЧНИМ відділом -
головний спеціаліст 

виконуюча обов'язки начальника 
загальним відділом -
ГОЛОВНИЙ спеціаліст 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітепури, 
будівництва та інвестицій 
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Л.М.Шило 

---~Ai~~_ ....... C.B. Підцубняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОТ ОБЛАСТІ 

. РАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400. М. Бровари. вул. Гагаріна. 15. Тел.S-30-49 

Від IO.1J1t. оР НІ! (lt1 
НаН!! за ._-----

Про розробку детального плану території 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

УправлінJUI містобудування та архітектури Броварської міської ради 
подає на засіданJUI Броварської міської ради питанJUI про розробку детального 
плану території. 

Головний архітектор міста 
Л.Є.Рибакова 
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