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плаllуваllllЯ ІУ житлового раііону1 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
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