
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Детального плану території 
житлового кварталу в районі радіостанції 

. РОЗГ~~JJУВШИ ~етальний план території житлового кварталу в районі 
РВДІостанЦll в скпадІ ПОЯСНIОВальної записки та графічних матеріалів , що 
розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом 
проеюування міст" Діпромісто ", керуючись ст. 12 Закону України" Про 
основи містобудування ", ст. 10,13 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 м. Бровари ", затверджених 
рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.09.2006 Н!! 107-08-
05, врахОВУlOчи висновок комплексної містобудівної експертизи від 18.08.2009, 
протокол громадських слухань з обговорення Детального плану території 

житлового кварталу в районі радіостанції від 01.12.2009, погодження органу 
містобудування та архітектури, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань розвитку благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

1. 

2. 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити Детальний план території житлового кварталу в районі 

радіостанції, що додається.. .... . 
Коmpоль за виконанням даного РІшення покn~~ти на ПОСТ1ину К?МІСllO з 
питань розвитку та бла~оустрою ... теРИТОРІИ, земельних ВІДносин, 

архітектури, будівництва та ІнвеСТИЦІИ. 
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ПОДАННЯ:. 

. містобудуванНJI ~ Л Є Р б начальник упраВЛIННJI й рхітектора міста _--1-1------ . . И аКова 
та архітеКТУРІ!, головни а 

ПОГОДЖЕНО: 
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заступник міського голови __ --J-:.~-d-;lF-_h--В.В. Руденко 
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начальник юридичного відціny 
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начальник загального відцiny . ..,,---~~-c~ Н.І. Гна11ОК 
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заступник голови постійної комісії з питань 
розвитку та ?лaroустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітекtypи ... 
будівництва та інвестицій' '. .' 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА р . 
упр АВJПННЯ МІСТОБУДУ~ КИfвськоr ОGЛАСТ. 

пня ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400, М. Бровари 

, вул. ГагарінІ, 15. Тел.S-ЗО-49 

Від Ае. -{ re.. « ~ N!!_Ч..-;6""--'\...L-і __ _ 
HaJ& З8 ------

Виконуючому обов' язки 
,/ч' ~ міського голови-секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Про затвердження Детально 

плану території житлового кв р алу 
в районі радіостанції 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітеюури Броварської міської ради 
подає на засідання Броварської міської ради питання про затвемження_ 
детального плану території житлового кварталу в районі радіостанції . 
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Начальник управління містобудування 
та аРХітектури, l'оль,НИf:i ap'X~T~~opa міста Л.Є.Рибакова 
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