
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про розроблення детального плану території 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 26.06.2009 N!! 239, керуючись ст. 12 Закону 
Украіни <<Про основи містобудування», ст. 13 Закону Украіни «Про 
планування і забудову територій», пунктом 42 ст 26 Закону Украіни <<Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону Украіни <<Про BHeCeННJI змін до 
деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», згідно з 
«Правилами забудови м. Бровари», затверджених рішеНWIМ Броварської 
міської ради Київської області від 21.09.2006 N!! 107-08-05», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРПlIИЛA: 

1. Надати дозвіл Українському державному науково-дослідному 
інституту проектування міст «Дi~OM.iCTO)~ на РОЗр'облення детального плану 
території житлового кварталу в ранОНІ радl0станцll. 
2. Містобудівну документацію розробити та затвердити до 09.06.2011 р. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар Р 

м.Бровари 
« r;?b» w-~~ 2009р. 
Н!! #ьJJ,'65-tf5 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

начальниК управління містобудування . 
та архітепури, головний архітектора міста ___ Tfl;,--=.._·· __ ~Л.Є.Рибаkова 

ПОГОДЖЕНО: 

заступниК міського голови 

. начальник юридичного відділу 

начальн~к загального ВІДДілу 

1/ 

_~~..:;...\7иr---4-___ B..B. Руденко 

с c?z І.Г JIaвep 

_________ -:- Н.І. Гнатюк 
~ 

заступник голови постійної комісії з питань 
розвитку та благоуctpою територій, 

зем~льних відносин, архітектури, 
БУДІвництва та інвестицій 

\ 

П.Б. Ротар 
-~~~~~------



Б ОВАРСЬКА МІСЬКА Р 
ВЛ ННЯ МІСТОБ АДА КИТВСЬКОf ОБЛАСТІ 

УДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400. М. БроваРІІ. вул. Гагаріна. 150 ТеЛо5-30-49 

Від ,),6, 0& r WfJg ХІ! ,иg 
НаН! зо ------

ВИКОНYlОЧОМУ обов'язки 
міського гоnови-секретаРIО ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради 
подає на засідання Броварської міської ради ПИТВННJI про надання Українському 
державному науково-дослідному інституту проектування міст" Діпромісто " на 
розроблення детального плану території житлового кварталу в районі 

радіостанції. 

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

, SРО8аРСЬf(I1Й МВЬ: ' 
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