
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення зміни до Генерального плану міста. І 

.' , 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 10.06.08. N!! 279, містобудівне обrpунтування 
розроблене та погоджене Українським державним науково-дослідним 
інститутом проектування міст" Діпромісто ", по новому розташуваННIО об'єкту 
містобудування, керуючись ст. 12 Закону України" Про основи містобудування 
", пунктом 2.1 розділу 2 " Правил забудови м. Бровари ", затверджених 
рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.09.2006. N!! 107-08-
05, ст. 1 О Закону України" Про планування і забудову територій ", пунктом 42 
ст. 26 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні ", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку та благоус'ІрОЮ територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Генерального плану міста Бровари, затвердженого 
рішенням Броварської міської ради від 26.08.1999. N!!150-11-23, по новому 
розташуванню об' єкту містобудування будівн~цтва , що додаєrься . 

2. КОН'Іроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

Секретар ради І.В. Сапожко 

М. Бровари 
J&' ,,{)о 2008р. 
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ПОДАННЯ: 

начальник управління містобудування . /J)v 
та архітектури, головниі архітектора МІста _--f/./-І-.:...----л.є.РибакоВа 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичним відцілом 

виконуюча обов'язки начальника 
загальним відділом - r-
головний спеціалі 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 

будівництва та інвестицій ' 

. 000594 

~=--"':""'d'-A--\l-____ B.B. Руденко 

.. 
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Jl. tfk1 /Л.М. Шиnо 

------сI#-~-#~_.....;с.В. ПідцуБНЯІ( 



Додаток до рішення 
Брова.Р.СЬКОї міської ради 
від 3" а5' 2008р. 
Н!! "1-;5Р-W 

Зміни до Генерального плану 
міста Бровари по розташуванню об'єкту містобудування. 

Для більш раціонального використання територій та вирішення 
функціонального зонування забудови міста, 

Українським державним науково-дослідним інститутом проектування 
міст " Діпромісто " розроблене та погоджене, містобудівне обrpунтування по 
розташуванню об' єкту містобудування: 

1. Розміщення цеху по виробництву столярних виробів по 
вул. Кутузова в районі радіо нції. 
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Секретар ради І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

началЬНlfК управління містобудування //1/ 
та архітектури, головний архітектора міста -----,М/ 'J--"---Л.Є.РИбакова 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського 
голови 
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--.....~pt..;.~~--\~-_ В.В.Руденко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКО}· ОБЛАСТІ 
YDРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400. М. Бровари. вул. ГагарінІ. 15. Тел.5-30-49 

Від 10. ос. ОР К!! ~ ~ 
НаК!! за ------

Про внесення 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. 

Начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітектора міста Л.Є.Рибакова 
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