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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення зміни до Генерального плану міста. І 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 10.04.08. Н!! 148, схему визначення червоних ліllій 
по вул. Воїнів Інтернаціоналістів розроблене Українським державним науково
дослідним інститутом проектування міст" Діпромісто ", по доповненню до 
Генерального плану міста, керуючись ст. 12 Закону Украіни" Про основи 
містобудування ", пунктом 2.1 розділу 2 " Правил забудови м. Бровари ", 
затверджених рішенням Броварської міської ради Київської області від 
21.09.2006. Н!! 107-08-05, ст.ІО Закону України" Про плануванНJI і забудову 
.територіЙ ", пунктом 42 ст. 26 Закону України" Про місцеве самоврядування в 
Україні ", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в внесенні зміни до Генерального плану міста Бровар •• , 
затвердженого рішенНJlМ Броварської Mi~ь~oї ради B~ 26.0.8.1.999. N!!150-11-2З, 
по визначенню червоних ліній по вул. ВОІНІВ ~нтернаЦlОналlСТ1В. 

2. Контроль за виконанНJIм цього РlшенНJI покласти на заС1Упника 

міського голови Руденка В.В. 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 

м. Бровари 
,еІІ ";d/~ 2008р. 
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ПОДАННЯ: 

начальник управління містобудування. ~ JI.Є.Рllбакова 
та архітектури, головний архітектора МІста -----,t/н-----

ПОГОДЖЕНО: 

зас1Yl1НИК міського голови 

ВИКОнуІоча обов: ЯЗКИ начальника 

IОрlіДИЧНИМ відділом -
головний спеціаліст 

ВИКОнуІоча обов'язки начальника 
загальним відділом -
головний спеціаліст 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустро~ ~ериторій, 
земельних відносин, архіТектури, 
будівництва та інвестицій 
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*,-0.. БРОВАРСЬКА МІСЬКА р _ 
YDРАВЛІННЯ МІСТОБУДУ АдА КИIВСЬКоf ОБЛАСТІ 

ВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400 м Бро 

•. вари. вуn. Гагаріна. 15. Ten.S-30-49 

Від ІР. 011, 01 Н! 1+ R 
НаН! _____ 3а ------

Про вне~ення зміни до Генерального 
плану МІста 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Управління містобудування та архітектури подає на засідання Броварської 
міської ради питання по внесенню зміни до Генерального плану міста. 

Головний архітектор місТа І Л.Є.Рибакова 
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