
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г Про затвердження зміНIІ ЛО СхеМIІ планування 
ІУ ЖИТJІОВОГО раПону-

1 етап Детального ПJlану території 
СхеМIІ функціонально-плануваJlЬНОЇ організації 

Розглянувши зміни до Схеми планування ІУ ЖИТJlОВОГО району - 1 етап 
деталыІгоо пла~IУ тери~?рії Схеми функціоналыl-планувальноїї організації 
що розроблеІІІ УкраІІІСЬКИМ державним науково-дослідним інститутом 
проектування міст ., Діпромісто ". кеРУЮЧIІСЬ ст. 12 Заl(ОНУ України" Про 
основи містобудування .. , ст. 10 Закону України" Про планування і забудову 
територій ", пунктом 2.1 розділу 2 ., Правил заБУДОВIІ м. Бровари ", 
затверджених рішеНIІЯМ Броварської міської ради Київської області від 
21,.09.2006. Н!! 107-08-05. пунктом 42 ст. 26 Закону України " Про місцеве 
самоврядування в Україні ". враховуlOЧИ IІWlвність погодження органу 
містобудування та архітектури, врахОВУIOЧИ рекомендації постійної комісії з 
питань розвитку благоустроlO територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

j,-

1. Затвердити зміни до Схеми планування .. ІУ. житлового району :- 1. eтa~. 
детального плану території затверджеНОІ РІшенням БроваРСЬКОI МІСЬКОІ 
ради від 23.03.06. Н!! 980-46-04, щодо зміни функціонально-планувальної 

2. 

ВиконуІОЧИЙ обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м.Бровари 

"д" dllll3 2009р. 
Н!! ~~I»-41~()S 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

. . будування началыІкK управЛІННЯ МІСТО . 
та архітектури, головниu архітектора МІста 

__ -/.~+=-__ . __ JI.Є .РllбаКова 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського ГОЛОВІ-' 

ВИКОНУJOча обов'язки начальника 

IОРИДИЧНИМ відділом -
головний спеціаліст 

ВИКОНУJOча обов'язки начальника 
загальним відділом -
головний спеціаліст 

голова постійної комісії з питань 
РОЗВИТІСУ та благоустроJO територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 
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.М. Шило 
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---______ с.в. Піддубняк 



БРОВАРСІJІ<А МІСЬКА РАДА ки}"всы�о}" ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ Т АРХІТЕКТУРИ 
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Про затвердження зміllИ до Схеми 
плануваllНЯ ІУ ЖИТЛОВОГО району-
1 етап Детального плану території 
Схеми фуllкціоналмIо-l1лаllувwIы�оїї 
організації 

ВІІКОНУЮЧОМУ обов· язки 
МІСЬКОГО голови-секретарlO ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради 
подас на засідання Броварської міської ради питання про затвердження зміни до 
Схеми планування ІУ житлового району - 1 етап ДетWlЬНОГО плану території 
Схеми функціонально-планувальної організації. 

Начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітеl<тора міста Л.Є.Рибакова 
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