
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про внесення зміни до Генерального плану міста. І 

Розглянувши проект відведення земельних ділянок Броварській міській 
раді для розміщення об'єктів промислового призначення, 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. Н!! 107-08-05, СТ.ІО Закону України" Про 
планування і забудову територій ", пунктом 42 ст. 26 Закону України" Про 
місцеве самоврядування в У країні ", враховуючи наявність погоджень органу 
містобудування та архітектури, землевпорядного, природоохоронного, 
санітарного органів, рекомендації постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітекtypи, 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!!15.0-1І~~З, щодо змін~ 
функціональної класифікації територій з ГPOMaдCЬKO-Д~OBOI .. на в~обнич~ 
території з підприємствами не вище V класу санlтаРНОІ ШКІДЛИвоСТІ 

виробництв: С . " 
_ по бульвару Незалежності в ,РайОНі ~ОЗ~іщен~ заводу" трша ; 

по бульвару НезалеЖНОСТІ в раИОНІ РОЗМІщення Броварського 
шинореМОН11l0ГО заводу. . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника МІСЬКОГО 

голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м. Бровари 
~()" fl,9 2008р. 

N2JlRt:Jf - '16'-7»" 

І.В. Сапожко 



ПОДАН~Я: 

начальниК управліННІ містоб~дуваННI . ~. 
та архітекrypи, головний аРХ1тектора М1ста _----1rт-~--_-.:л.є.РибакоВа 

ПОГОДЖЕНО: 

заступнИК міського голови 

начальник юридичного відділу 

виконуюча обов'язки начальника 

загальним відділом -
головний спеціаліст 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагОУстрою територій, 
зем~ьних ВІДВОСlіН , архітек.rypи, 
БУДІвництва та інвестицій . 
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~ БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 
~~ АВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400. м. Бровари, вул. Гагаріна. 15. Тen.5-ЗО-49 

Від 90. 09 ор Не ~:JГ 
НаН!! 3а, _____ _ 

Про внесення зміни 

до Генерального плану міста 

Виконуючому обов'язки 
міського голови-секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

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

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