
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердження змін до Детального плану території І 
VI житлового району. І етап. 
Схема планування території. 

Розглянувши зміни до Детального плану території VI житлового району. 
І етап. Схему планування території що розроблений Українським державним 
науково-дослідним інститутом проектування міст" Діпромісто ", керуючись 
ст. 12 Закону України" Про основи містобудування ", ст. 10 Закону України 
" Про планування і забудову територій ", пунктом 2.1 розділу 2 " Правил 
забудови м. Бровари ", затверджених рішенням Броварської міської ради 
Київської області від 21.09.2006. Н!! 107-08-05 ", пунктом 42 ст. 26 Закону 
Украіни" 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. Затвердити зміни до Детального плану території VI ~лового району. І 
етап. Схема планування території ( фраr:мент з внесеними ЗМІНам~ .. дoдaєть~~). 
2. Контроль за виконанням цього Р1ШенНJI покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІЮ з 

питань розвитку та благоустрою терито ій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій. 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 

М. БРЕвари 
"dD" ()~ 2008р. 
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ПОДАННЯ: 

. ня містобудування ,І' v началЬНlfК упраВЛ1Н ИЙ архітспора міста ---~Н'~-.--__ л.є.Рибаkова 
та архітеtcТYPИ, голови 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного відділом 

виконуюча обов'язки начальника 
загальним відділом -
головний спеціаліст 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВЩносин , архітектури 
будівництва та інвестицій ' 
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10. Завд8ВВJl та основні 
вимоги до проекту 

"3aтвepдzeBO" 

Заступних 
iJJОВИ м. Бровари 

'-~--"І~F*'--ti,,","--"РудеВl(О. В.В. 

___ 2008р. 

Основні дані та вимоги ДJIJI 

Внести зміни в п. 2. 
2. дтl мікрорайонів багатоквартирної багатоповерхової забудови 
показник щшьності населенНJI не повинен перевищувати 
макСИМВiJJЬнии (згідно ДБН 360-92··) - 450 чоnlга. 

Доповнити наступними пунктами: 
7. ПрИЙlnlТИ співвідноmеННJI одно- та багатоквартирних ЖИТiJJОВИХ 
будинків в наступних межах: одноквартирні (садибні) - 10-15%, 
багатоквартирні - 80-85%. 
8. Передбачити розміщеННJI багатоквартирного комерційного житла з 
середньою житловою забезпеченістю 35-40 м2/moд. 
9. ПрИЙlnlТИ в багатоквартирній забудові пр ...... ивцип_ .... засмеВВJI -
кожному члену сім'ї по кімнаті. 
10. для мікрорайонів багатоквартирної забудови прВЙНПИ 
співвідвоmеИllSl квартир за кіпькістю житлових кімнат в середньому 
у мехах: 

1 кімнатних 40% - 30% 
2 кімнатних 40% - 40% 
3 кімнатних 15% - 20% 
4 кімнатних 5% -10 % 

11. ПриiburrИ fередиій розмір квартири у багатоквартирній забудові 
не менше 75 м . .. 
12. ДrUI мікрорайонів багатокваРТИРНОІ забудови пр~ наступні 
співвідвошеВWI обсягів житлово~ фонду за повеРХОВІСТЮ: 

поверхова 6-1 О поверХІВ до 45% . . 
---J~~~ ве хів не більше 65 %, в т.ч 20 пове ХІВ І вище доl0% 

-;Iнmi~·-в-им-о-ги-з-ав-д-",,-.:.;:~~:i::~~~. залишаються без змін . 
• 

ГOJIовний архітекто l 
.,. 

ГОЛОВНИЙ архітектор • 

ГОЛОВВИЙ інженер проекту 

Рибакова л.є. _____ 2008р. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киТвськоJ ОБЛАСТІ 
YDРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, м. Бровари, вул. ГагарінІ, 1 S. Тел.S-30-49 

Від 1,р,рс (21' Н!! DvS-
НаН!! за ------

Про затвердження змін до Детального плану 
території VI житлового району. І етап. 
Схема планування території. 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради 
подає на засідання Броварської міської ради питання про затверджеННJI змін до 
Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування 
території. 

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