
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про внесення зміни до Генерального плану міста. 

Розглянувши містобудівні обrpунтування, розроблене та погоджене 
дочірнім підприємством" Проектний інститут" Київський Промбудпроект " 
( .N~ 4416-00.1 ) по новому розташуванню об" єкту містобудування, схему 
визначення червоних ліній розроблену ЗАТ "Транспроект" по доповненню до 
Генерального плану міста, 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. H~ 107-08-05, cT.lO 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 
благоустрою територій, земельних відносин, архітеКТУРIІ, будівництва та 

інвестицій, Броварсы�аa міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Генерального плану міста Бровари, 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 26.08.1999. N~lS0-11-23, 
до новому розташуванню об'єкту містобудування та по коригуванню червоних 

ліній що додається. 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського rолови Руденка В.В. 

ВИКОнуІочий обов' язки 
міського голови - секретар радІ 

м. Бровари 

.. ~.. 1'1 2008р. 
N!! ;;6'-І/9-lJ5' 

І.В. Сапожко 

,j 



ПОДАННЯ: 

_ начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітектор міста ----.f*~-'--- Л.Є.РибаКоt 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

. . 
начальник юридичного ВІДДІЛУ 

начальник загального відділу 

голова постійної комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
зем~ьних відносин, архітектури, 
БУДІвництва та інвестицій 

00099В 

_~~~4-____ B.B. Pyдell~'O 

, ~ 
(""""~ 

____ ~_=_ ____ I.Г.лаВер 

~ __ r--_ _ Н.І. ГнатюК 

-_--,И-~~=---__ с.В. ПіДдуБJlJ' 



Додаток до рішення 
БроваР.ської міської ради 
від ,~, 1'/ 2008р. 
Н!! :ird: 9#-~ 

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

та коригування червоних ліній. 

для більш раціонального використання територій та вирішення 
функціонального зонуванНЯ,забудови міста дочірнім підприємством 

" Проектний інститут" Київський Промбудпроект " розроблене та погоджене 
містобудівне обrpунтування по новому розташуванню об'єкту містобудування, 
схему визначення червоних ліній розроблену ЗАТ "Транспроект" по 
доповненню до Генерального плану міста: 

1. Розташування торгово-офісно-складського комплексу 

по бульвару Незалежності . 
2. Розташування виробничої бази на території Промвузла. 
3. Коригування червоних ліній вул. Михайла Драгоманова. 

Виконуючий обов~язки 

міського голови - секретар І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

нвч8J1ыІиІ( управлінни міcroбудуввнНJI д,. 
та архітектури, головний архітектора міста --vт-r----.....;л.є.Рибакова 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського 
голови 

--~~I_*C---#__-_ В.В.Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИїВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

YDРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

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

Від J1. 10. JI)ДJ H!!,_=-..::;....~~~ 
На Н!! _-----~ ~~-і-::-..в:::...."м.J!d. Виконуючому обов' язки . 

~IPьKOгO голови-секретарю ради 

Про внесення зміни до Генерального 
плану міста 

~/.I о. rt"aпожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітеК'ІУРИ подає на засідання Броварської 
міської ради питання по внесенню зміни до Генерального плану міста. 

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