
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИІ" . 
ВСькоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г Про ВJlзначеШIЯ даТIІ проведеllllЯ 
громадського обговореllllЯ Детального плаllУ теРlІторії І 

ЖИТЛОВОГО кварталу в раІіОllі радіостаllції 

РОЗГЛ.~IІУ~ШJl .. подаШI~ УправліllllЯ містобудування та apXitel\-ryрlІ 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ радll ВІД 26.08.2009р. К!! 297, керуlOЧИСЬ ст. 17 ЗаКОIlУ 
УкраїНІІ" Про основи містобудування ", ст. 30-2, 30-3 Закону Yкpaї1I1I о. Про 
планування і забудову територій ", пунктом 42 ст. 26 ЗаКОIlУ УкраїIІИ о, Про 
місцеве самоврядування в Україні ",Закону України о, Про внесеllНЯ зміll до 
деІКIІХ законодавчих актів України щодо сприяння будіВНIІЦТВУО', згіДIІО З 
" Правилами забудови м. Бровари оо, затверджених рішенням Броварської 
міської ради Київської області від 21.09.2006. К!! 107-08-05, врахОВУIOЧIІ 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку блаГОУСТРОIО територій. 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська 
рада 

1. 

2. 

3. 

ВИРІШИЛА: 

Визначити дату проведення громадського обговорення Детального олану 
•• Оо. 01 l' '009 території житлового кварталу в райоНІ РВДlостаНЦ11 . ::'-' p~кy. 

УправліннlО містобудування та архітектури БроваРСЬКОI МІСЬКОІ paдll дa~~ 
повідомлення про громадське обговорення Детального ~~aHY Tepl~opII 
житлового кварталу в районі радіостанції в засобах маСОВОI ІНФОРМ?UІІ. 

. оклаСПI на заСТУОНІІка МІСЬКОГО Контроль за виконанням даного РІшення о 

Голови Руденка В.В. 

ВИКОНУlOчий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м. Бровари 

" ~"t." grg!f 2009р. 
Н!! и.:М)- -t?5 

ОО 

І.В. Саоожко 



ПОДАННЯ: 

lІачanЬШIК управліllllЯ містобудування !lY 
та apxiTelcтypJt. ГОЛОВlIltіі архітектора міста ----rг~----·л.є .Рllбакова 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник MiCblcoro голови 

ВИКОНУlOча обов'язки начальника 
lOридичним відділом -
головний спеціаліст 

ВИКОНУlоча обов' язки начальника 
загальним відділом -
головний спеціаліст 

голова постійної комісії 3 питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО 'територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

+-ІІ~tt--It---7",--_+-__ В.В. Руденко 

~' 
_..;;;_~ ~--====~~:..--___ А.В.Баба-МіРЗ0єва 

/ 

I!~?M. Шило 
(.; 

---f~~'-I-~_~ __ ,C.B. ПіддуБНJlК 
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G ВАРСЬКА МІСЬКА РАДА f 
ЛІННЯ МІСТОБУДУВ КИ BCbKOf ОБЛАСТІ 

АННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400. М. БроваРIf. пуп. Гагарі"а. 15. Tcn.S-30-l9 

Від /'сІ 01.09 Н!! МІ 
НаН! 30 _____ _ 

ВИКОJfУIOЧОМУ обов'язки 
міського голови-секретарlO рад .. 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

УправліННJI містобудуваННJI та архітектури Броварської міської радll 
подає на засідаННJI Броварської міської ради питання про ВlІзначення да111 
проведення громадського обговореННJI детального плану території ЖІІТЛОВОГО 
кварталу в районі радіостанції. 

Начальник управліННJI містобудуваННJI 
та архітектури, головний архітектора міста Л.Є.Рllбакова 

Броварський МВІС 
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