
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г П . Г . 
ро внесення змІН до енерального плану МІста 

Розгл.янувши подання Управління містобудування та архітектури Броварської 

міської ради від 12.05.2008 N!! 202, схему визначення червоних ліній по вул.Со
НJlчиій (від вул.Березневої до вул.Тополиноі), розроблену Українським державним 

науково-дослідним інститутом проектування міст ,,діпромісто", по доповненню до 
Генерального плану міста, керуючись ст.12 Закону України "Про основи містобуду
ванн.я", пунктом 2.1. розділу 2 "Правил забудови м.Бровари", затверджених рішен
НJIМ Броварської міської ради Київської області від 21.09.2006 N!!107-08-05, ст.l0 За
кону України "Про планування і забудову територій", пунктом 42 ст.26 Закону 
України ,,про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації пос
тійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Генерального плану міста Бровари, затвердженого 
ріmенн.ям Броварської міської ради від 26.08.1999 N!! 150-11-23 по коригуванню 

. червоних ліній, що додаються. 
2. Кон1рОЛЬ за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
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ПОДAllliЯ: 

- начальник управлінНJI містобудування ..' . та архітектури, головнии аРХІтектор МІста 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови В.В. РудеИR --~~-Н~--~----

начальник ЮРИДИЧНQГО відділу 

голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
зем~ьних ВІДносин, архітектури, 
БУДІвництва та інвестицій 
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Додаток до рішення 
Броварської міської 

від" d~" А 2008р. 
Н!! "З - .3~?-~-~~:::::: 

Зміни до Генерального плану 
міста Бровари по коригуванню червоних ліній 

для більш раціонального використання територій та вирішення 
функціональнqго зонування забудови міста Українським державним науково

дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто" , було розроблено 
коригування червоних ліній: 

1. Коригування червоних ліній 

в~л.Тополиноі1· 

Секретар ради 

(від вул.Березневої до 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

- начальник управління містобудування . u·· 
та аРХІтектури, головнии аРХІтектор МІста d~ 

-~f/ч.:.~-_Л'Є.РИб~ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
-_~~---t-____ B.B. РудеREO 

'. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАCn 

УПРAВJIIННЯ МІСТОБУДУВAННJIТААРХПЕКТУРИ 

07400. М. Бровари, вул. Гагаріна, 15. кім. 412 Тел.5-ЗО-49 

На * _____ Від ____ _ 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Управління містобудув8НIDI та архітектури Броварської міської ради подає на 
засід8ННJI Броварської міської ради питанWl про BHeceНWI змін до Генерального 
lUIaнy міста Бровари по коригуванню червоних ліній ВУЛ.СОWIЧНої (від 
ВУJI.Березневої до вул. Тополиноі) .. 

Головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 
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