
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про наііМСllуваШIИ НОВІІХ ВУЛIІJ1lJ 
V ЖИТJJОВОГО раііону 

РОЗГЛ~Н~ВIUИ.. подан.ни упраВJJінни містобудуваНIІИ та архітсктурп 
БроваРСЬКОI МІСЬКО1 ради ВІД 20.05.09.Н!! 182 про наймснуванни нових ВУЛІЩІJ V 
ЖІІТЛОВОГО району • враХОВУIOЧIІ рекомендації комісії Броварської міської радll 
V СКЛJlкаШIИ по підготовці пропозицій щодо lІаііменуваШIИ та перейменування 
вулиць, провулків, ПJJОЩ, парків міста та ст. 26 Закону YKpaїl1II •• Про місцеве 
самоврядування в Україні .. , Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Найменувати нові ВУЛllці V житлового району: 

вул. Академіка БОГОЛlOбова; 
вул. Івана Виговського; 

вул. Олега Ольжича; 

вул. Олени Теліги; 
вул. Батуринська; 

вул. Гетьманська. 
2. УправліllНIО містобудуваllНЯ та архітектури проіНфОРl\-tyвати Державне 
підприсмство ,. Інформаційний центр ., Міністерства IОСТlщії України М. Києва, 
Броварський відділ статистики, БроваРСЬКIІЙ відділ ГУ МВС УкраїНIІ в 
Київській області, УПJ?авліннlО Ж!'ІТЛОВО-КОМУНВЛЬНОГО .. го~под~рства 
Броварської міської ради , KOMYH~ЬHe П1дпри~~ство Брова~СЬКОI M~CЬKOI радJl 
"Броварське бlОРО технічної 1НвентаризаЦl1 про прюшяте РІшення та 
здійснити комплекс робіт, пов' язаllllХ з найменуванним вулиць. . 
з. КОІІТРОЛЬ за ВИI(онанням цього рішенни _aCТII на заступника МІСЬКОГО 

ГОЛОВІІ Руденка В.В. ~ РІа І It (І 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар рад 

м. Бровари 
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• І.В. Сапожко 



пОДАННЯ: 

• . тобудуваJIIIЯ 
ltaLlaJtbIII1K упраплшltЯ м.;с архітектора міста 
та архітектурИ. ГОЛОВ1І1І1 

{fr-- __ JI.С.Рнбакова 

погоДЖЕНО: 

заСТУШIІІК міського ГОЛОВИ 

начальник ЮРИДИЧНОГО відділу 

наLlалы�кK загального відділу 

голова постіііltої комісії з питань 
РОЗВИТlty та бnаГОУСТРОIО територjИ~ 
земельних віДНОСI"Н , архітектури, 
будіВJlицтва та іІІвестицій 

В.В. Рудеш(О 
--==-.дJ--н.~-Т-:--

f ~ ,...- d І.Г Jlaвep 

~---Н.І. ГнатюК 

__ --r~g;.z....-1/$~t1--С.В. Піддубll'lС 

о , 
голова комісії по підготовці про озиціn 
щодо lІаfiмеl1уваШIЯ та nepeAMeH?OilК1iIJl 
вулиць, ПРОВУЛltів, площ, парків Mi~---'" А.В. KpllBOllOC 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИТВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400. м. Бровари. вул. ГагаріІІа. 15. ТеЛ.S-30-49 
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ВIІКОIlУIOЧОМУ обов' ЯЗКІІ 
МІСЬКОГО ГОДОВIІ-секрстарlO paдll 

Сапожку І.В. 

БОБА ЗАПИСКА 

.В зв'язку з зміноlO назв проектів рішень ,. Про затвердження деталЬНОГО 
пnану території ЖИТЛОВОГО квартаllУ вул. Кутузова в рапоні радіостанції •• 
прошу внести зміни в ПОРЯДОІ< дешшіі засідання міської ради ЩОДО назВIІ 
проекту рішення ,.Про найменування НОВИХ вулиць теРJlторії ЖИТЛОВОГО 
кварталу по вул. Кутузова в районі радіостанції та КlІївnлемо"сднаШIЯ" - на 
" Про найменування НОВІ'ІХ ВУ1lИЦЬ V ЖІІТЛ080ГО рапону ". 

Начальник управліІІНЯ А.fісmобудуваllНЯ 
та аРХітектури. гО.1l0вНlIl; архітектора .",іста л Є.Рибакова 
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