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РІШЕННя 

Про затверджеllJlЯ зміllll до СхеМIІ плаllуваllllЯ 
IV ЖІІТЛОВОГО раЙОJlУ _ 

1 етап ~СТDЛЬJlОГО I1лаJlУ теРlІторії 
Схеми функцlоIlDльllо-плаIlувDлыlїї оргаllізації 

РОЗГЛJIJJУВШІІ зміJlIІ до СхеМIІ плаJlуваllllЯ IV ЖJlТЛОВОГО раЙОIlУ - 1 етап 
Детального плану TeplITopiї СхеМIІ функціоIlDльllо-плаllувDлыlїї організації 
ЩО розроблені УкраїНСЬКІІМ держаВIШМ l�aykobo-досліДIllIМ iIIC11lryтoM 
проектування міст ., Діпромісто •• , кеРУЮЧIІСЬ ст. 12 Закону Украї1І1! •• Про 
ОСІІОВІІ містобудуваllНЯ '., ст. 1 О ЗаКОIlУ УкраїlІ1І •• Про плануваllНЯ і забудову 
тepllТopii1 ", пунктом 2.1 розділу 2 .• ПраВІІЛ заБУДОВIІ м. БроваРIf •• , 
затверджеНlfХ рішенням Броварської міської рОДIІ КІІЇВСЬКОЇ області від 
21.09,.2006. .N2 107-08-05, пунктом 42 ст. 26 Закону УкраїНIІ " Про місцеве 
самоврядуваJlНЯ в Україні •• , вра."(ОВУIОЧII НDJlвність погоджеllJlЯ оргаJlУ 

містобудування та архітектури, враховуючи рекомендації постіАJlОЇ комісії з 
ПlIТDНЬ розвитку благоустрою теРllfОРій, земелЬНIІХ віДIІОСIIІІ, архітеПУРll, 
будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 
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ВНРІШ НЛА: 

Затвердити зміни до Схеми планування .. lV. ЖIIТ:1ІОВОГО paAOH~ :- 1. ~~ 
детanьного плану території затверджено І РlwеННЯ~1 БроваРСЬКОI MICbKO~ 
ради від 23.03.06 . .N!! 980-46-04, щодо зміНIІ фуJIкцІ0нальJlо-плаJlувалы�оІ� 
організаціі та КОРlfryваНJlЯ плану чеРВОНIІХ лінiR BY:1l· Павла.ЧуБIШСЬ~~ГО. 
К . ям даного ріW;m!!:ПОКJIаСТІI на ПОСТІАJlУ КОМІСІІО з 
онтроль за виконанн б:1lагоуСТР.diO"~1rtlер~Р\!і~ земелЬНIfХ BЇДIIOCIIII, 

питань розвитку та . 1~. \і. U- о "f ':о '3~ 

архітеК1)'рИ, будівництва та lHB~ I~~~.-:::" "':р ~ ~ 
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ВlfКОlfУlочиR обов'язки r:~.:,. .. , І.В. Сапо~"Ко 
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ПОДАН НЯ: 

IIO'IOnbIIIIK упровліШIЯ містобудуваНIІЯ J,. _ 
та архітеКТУРІІ, ГОЛОВIllIП орхітсктора місто __ ~ЛF-~ ____ Л.С .Рllбакова 

{/ 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗОСТУПІІІІК міського ГОЛОВІІ ___ -t1--+-___ 8.8. PyaCIIKO 

, 

IІОЧOnЬНИК IОРlfДllЧНОГО відділу 

С(ЗZL:J 
____ ...::::::::::::~_ I.Г.Лавер 

~~ с--
начonы�кK заnшьного відділу ~ Н.І. Гнатюк ---

голова постіRної комісії з питань 
розвитку та бпаГОУСТРОIО територіR, 
земельних відносин, архітектури, 
будіВlшцтва та інвеСТlщіR --,~",. ~{ __ 'C.B. Піддубняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоJ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, М. БроваРІ', вул. rarapillD. 15. Тcn.5-30-49 

Від J.i/. (),If, t2!l Н!! u4 

fP' ~~ ~ ~. '? Mic,кoro roлО8,,-с:еКJII'IDрIО рад" ~ 811КОllУІОЧОМУ обов'ЯЗКII 

I~ t:r etu І С;шожку 1.8. 
" ,$-. о., . cr; 

Про затверджеШIЯ зміНIІ до Сх ІІІ 
плаllуваllllЯ ІУ житлового раііону-
1 етоп Детального плану теРltторії 
СхеМIІ функціоIlвJIыl-плаllувальноїї 
організації 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської POДII 
подас на засідаШIЯ Броварської міської POДII ПlIТОШIЯ про затверджеШIЯ зміllll до 
СхеМIІ планування ІУ ЖJІТЛОВОГО раііОIlУ - 1 етоп Детального плану теРllторії 
СхеМIІ функціонально-планувальної організації. 

Начальник управління містобудування 
та apxiTeКТYPII, головниR архітектора міста Л.Є.Рllбакова 
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