
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 
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Про внесення змін до Генерального плану міста. 
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Розглянувши містобудівне обrpунтування розроблене та погоджене іНСТІІ-
1УГом "Київський Промбудпроект", по новому розташуванню об'єкту та допов
нень до Генерального плану містІ, керуючись ст. 12 Закону України" Про ОСНОВІІ 
містобуду-вання ", пунктом 2.1 розділу 2 " Правил забудови м. Бровари ", зат
верджених рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.09.2006. 
N! 107-08-05, ст.1 О Закону України" Про !Шанування і забудову територій ", 
пунктом 42 ст. 26 Закону України" Про місцеве самоврядування в Украіні ", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Бровар
ська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

• ста Бровари затвердженого 
. 1. Затвердити зміни до ГeHep~ЬHOГO плану Ml1S0_11_?3 п~ розташуванню 
РІшенням Броварської міської ради ВІД 26.08.1999. N! - , 
заводу бетонних сумішей на території Промвузла в м.Б:а::·заетупНІlка міського 

2. Контроль за виконанням цього рішення покла 
I'OJJOBH Руденка В.В. ~p-:-; ~ Т'О .~ 

ВИКонуючий обов"язки 
Міського голови - секретар ради 

м. Бр.Рвари 
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ПОДАННЯ: 

- начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітектор міста ----1'+---- Л.Є.Рибакоа 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови "2If!PЕ:;.....~-w-~-\-___ В.В. Руденко 

начальник юридичного відділу _________ І.Г.Лавер 

начWJЬНИК зaгanьноro аідділу ~ ~ Н.І. Гнатюк 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва t:a інвестицій 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАCn 

уІІРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. кІм. 412 Тел.5-30-49 

-
НаNи __ ----- Від --~7""'Jto__N4L.; 

~ І - В~конуючому обовязки 
~ а МІСЬКОГО голови -

() ;jекретарю міської ради 
4 f () І r Сапожко І.В. 

Про внесенвя змін 
ДО Генерального плану міста 

ПОДАННЯ 

Управліиия містобудуванWI та архітектури подає на засідання сесії 
Б~оварськоі міської ради питання про затверджеННJI змін до Генерального плану 
МІста Бровари по розташуванню заводу бетонних сумішей на території 
ПРОмвузла в м. Бровари. 

~IUtЬНn управління 
rn~5удуВання та архітектури, 
8V1IОВIUdi ар • . Х1тектор МІста 

Л.Є. Рибакова 
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ВІІКОНУЮЧОМУ оБОВ'ВЗКII 
міського голови -
ceKpeTaplO міськоі ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу вюпочити В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 28.08.08 проект рішення "Про затвердження змін 

до структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

Виконавчих органів ради". 

Керуючий справами виковко К.В.КУЗИЄЦО8 
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