
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про д~лсгуваllJlЯ ПОВllОваЖСIlЬ ВIІКОllавчому 
КОМlтеlУ Броварської міської paдll щодо 
lІадаllllЯ містобудіВlIJlХ УМОВ і оБМСЖСIlЬ 
заБУДОВIІ земеJlыlхх діllЯНОК об'сктів 

містобудуваНIІЯ lІезалеЖIІО від фОРМIІ влаСllості 

Зважаючи ІІа lІеОДlІозначну норму ЗаlСОIlУ УкраїНIІ •• Про внесе .... я змі .. до 
деЯКІІХ законодавчих аlстів України щодо сприяння будівництву " від 
16.09.2008. N2 509-VI, а саме : СТ.14 Закону України " Про основи 
містобудування ., та ст. 3'1 пункту ., а ., частини першої підпу .. кту 9 Закону 
УкраїIІІ'! •• Про місцеве самоврядування в Україllі ., с необхідним ПРИЙНЯ1Тя 
рішеllllЯ про дслеryваНIІЯ повноважень ВИКОllавчому комітету, врахОВУIОЧIІ 
рекомендації постійної комісії з питань РОЗВІІТКУ та благоустрою територій, 
земельних віДНОСІІН, архітектури, будіВНlІц"ва та інвестицій, Броварська міська 
рода 

ВИРІШИЛА: 

1. Делегувати повноваження виконавчому комітету Броварської міської 
ради ЩОДО надання містобудівних умов і обмежень забудови земелыlхх 
ділянок об' сктів містобудуваШіЯ незалежно від форми власноСТЇ. 

2. Визначити Управління містобудування та архітектури Броварської 
міської ради уповноваженим органом ЩОДО надання містобудівних умов і 
обмежеllЬ забудови земельних ділянок об'сктів містобудування. 

З. Дане рішення набирає чинності з моменту приfiня1ТЯ. 
4. Вважати таКІ-ІМ, ЩО втратило ЧИlІність рішення Броварської міської радИ. 

від 24.04.2008. N!! 723-36-05. 
5. КОН1рОЛL за виконанням даного рішення поклаСТIІ заступника міського 

голови Руденка В.В. 

ВИКОНУlочиfi обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м. Бровари 

".rJL" Ihp~8rg 2009р. 
N2(UNJ-1), 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

1I0'IWlbIlIIK УIІРОВJllIІIІЯ . міста . містобудуваllllЯ If-
та орхіТС"'),РII. ГОJlОВllllіі 0PXITctrrOpa І ---/-+--- JI.С.РllбаКова 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗОСТУПlШК міського ГОЛОВИ 

1І0чwlыllкK IОРIIДIIЧIІОГО відділу 

/ 
І 

В.В. РудеllКО 
----~~~r-nг-----

с C3L І.Г .лавер 

IfочwlыlJкK загалЬIfОГО відділу ~_:~~_':: ___ Н.І. Гнапок 
~~ 

голова 110CTЇnllOЇ комісії з питань 
РОЗВJlТКУ та ?лаГОУСТРОIО територіfi, 
зем~ыIJхx BJДIf~CIIH , архітектури, 
БУДIВllІІЦТWI та IJIВССТlщій 

U0007G 

N С.В. підАубlUlІ 



БровАрсы�АA МІСЬКА РАДА киJвськоІ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

074()О. М. Брс.')ВПРIІ. вул. ГпгаріllU. 15. TCJI.5-30-49 

Від ІР. PS;{)!' Н!! I~ 
Но НІ! '30 __ _ 

ВIІКОIlУЮЧОМУ обов' язки 
MicLKOrO голови-сскретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

І {1.0[.0] 

обудування та архітектури БроваРСLКОЇ MicLKoї радll 
подас на засі НШІ БроваРСLКОЇ MicLKoї ради питаllНЯ про делегування 
повноважеНL ВИКОllавчому комітету Броварської MiCblCOЇ рОДIІ ЩОДО надаllllЯ 
міСТОбудіВIІИХ умов і обмеЖСIІL заБУДОВIІ зеМСЛLllІІХ діЛЯIІОК об'Сlстів 
міСТОбудуваНIІЯ незалеЖIІО від Формlt влаСIIОС1'і • 

• 
НачanLНИlС управління містобудування 
та архітектури, головний .архітеlстора міста Л.Є.Рllбакова 

.. , . 
J Броа~,J'.:Ь!(JfА М8 і 
.1 Bx~~:' !. -. ЧCf. . ,,~.,J.L.: ---- . 


	0112
	0113
	0114

