
БРОВАРСЬКА МІСЬ .. 
КА РАДА КИІвськоі ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про розроблення проекту внесення змін 
до Генерального плану міста 

в частині функціонального використання території 
з. розробленням містобудівного обrрунтування 

РОЗМІщення Житлової забудови в районі вул. Кyryзова 

Розг~ну~ши ~одання ~правління містобудування та архітектури 
БроваРСЬК01 МІСЬКО1 ради вщ 11.12.2009 N!! 468, керуючись ст. 12 Закону 
України " Про основи містобудування ", ст.13 Закону України " Про 
планування і забудову територій ", , пунктом 42 ст. 26 Закону України" Про 
місцеве самоврядування в Україні ", пунктом 2.1 розділу 2 " Правил забудови 
"І. Бровари ", затверджених рішенням Броварської міської ради Київської 
області від 21.09.2006 Х2 107-08-05, враховуючи рекомендації постійної комісії 
3 питань розвитку благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

Виконуючий обов' язки 
міського голови - секрет 

ВИРІШИЛА: 

розробити та затвердити до 

І.В. Сапожко 

• 

• ....... р ... Ntвst.aIOD 
3AT~~-' 



ПОДАННЯ: 

начальник управлінНJI містобудування. ~ Л.Є.Рибакова 
. .. аРХl'тектора МІста _----1~r..p-----

та аРХІтектури, головнии 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
_~~d--k~~Г-В.В. Руденко 

• 
~ 

начальник юридичного відділу 

начальник загального відділу Н.І. Гнатюк 

заступник голови постійної комісії з питань 
розвитку та благоус1рОЮ територій, 
земельних відносин, архітепури, . 
будівництва та інвестицій . ___ ~-N-___ П.Б. Ротар 

000836 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400. м. Бровари. вул. ГагарінІ, 15. Тел.5-30-49 

Від II.I,J,.~ Н!! -162 
НаН!! за "------

~:tn ", /1 сиМ Виконуючому обов'язки 
~~ міського голови-секретаРIО ради 

~ i"lд (J _ Сапожку І.В. 
~. ,'. р. 

eJl-iY' ~ 1f1. ІМ o.J 
Про розроблення проекту н с ня змін 
до Генерального плану мі в частині 
функціонального використання території 
з розробленням містобудівного 
обrpунтування розміщення 
житлової забудови в районі вул. Кутузова. 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітепури Броварської міської ради 
подає на засідання Броварської міської ради питання про розроблення проекту 
внесення змін до Генерального плану міста в частині функціонального 
використання території з розробленням містобудівного обrpунтування 
розміщення житлової забудови в районі вул. Кyryзова. 

~.:..~ ,..: .. ~ .. . 

Начальник управління містобудування 
та архітекrypи, головний архітектора міста 

Л.Є.Рибакова 
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