
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвСЬІ<оІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про визначення дати проведення громадського 
обговорення проекту Правил забудови м. Бровари 

в новій редакції 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 21.12.2009р. Н!! 487, керуючись ст. 17 Закону 
Украіни" Про основи містобудування ", ст. 30-2, 30-3 Закону України" Про 
планування і забудову територій ", пунктом 42 ст. 26 Закону України" Про 
місцеве самоврядування в Україні ", Закону України" Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву", врахОВYlочи 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку благоустрою територili, 
зе.tельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська 
рада 
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ВИРІШИЛА: 

Визначити дату проведення громадського обговорення проекту ПраВІШ 
забудови м. Бровари в новій редакції 30.03.2010 року. .: .. .. 
УправліННІО містобудування та архітеК'l'YPИ БроварськOl MI~ЬKOI ради дати 

. повідомленНJI про обговорення ·проекту !!равил заБУДОВІ' М. Бровари в 
новій редакції в засобах масової інформаЦll. . 
КОИ1роль за виконанНJIм даного рішення поклаС11f на заС1Упника МІСЬКОГО 

голови Руденка В.В. 

ВИКОRy10ЧИЙ обов'язки І.В. Сапожко 
Міського голови - секретар ради 

М. Бровари '. 
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ПОДАННЯ: 

начальник управлінНJI містобудування . ff 
та архітектури, головний аРХІтектора МІста --~tт-,....,.....---_л..є .Рllбакова 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови ___ --...+---;t--__ 8.8. Руденко 

начальник юридичного відділу ----("-...Io,;:~:----e;.~/J:.....-І.г.лавер 
... 

начапьннкз~-S __ :_~ __ Л.....;.,_~ ___ J+-J-+)- Н.І. Гпаnок 
~.-. {' 

голова постіііноі комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територііі, 
зем~ьних вщносин , архітектури, 
БУДІвництва та інвестицііі 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfВСЬКОf ОБЛАСТІ 
ПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400. М. БроваРІІ. вул. ГагаріІІа. 15. Тел.5-30-49 

Від 1.1.1,(,.. ЛIнPl Н!! IcP'f-
НаН! 30' _____ _ 

Виконуючому обов'язки 
міського голови-секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітектури Броварської міськоі ради 
подає на засідання Броварської міської ради питання про визначення дати 
ПРоведеННJI громадського обговорення проекту Правил забудови м. Бровари 
в нові.Й редакції. 

Начальник управління містобудування 
~ap' . ~Ітектури, головний архітектора МІСта Л.Є.Рибакова 
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