
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киr .. 
ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

ГПро розр?блення МіСТОбудівного обrpунтування 
РОЗМI!Uення комплексу Обслуговування 

в раЙОНІ .транспортної розв' язки автодороги 
з заЛlзницеJO в VI житловому раЙ01lі 

Розглянувши подання Управління міСТОбудування та архітеКТУРІ( 
Броварської міської ради ~iд 16.03.2010 H~ 110, керуючись ст. 12 Закону 
УкраїНl1 " ~po основи МІсто?у~rвання ", ст. 24 Закону України " Про 
пnануванНJI 1 забудову територ.~Й. ,; пунк:ом 42 СТ. 26 Закону УкраїIШ " ПРО 
1.ісцеве самоврядування в УкраІНІ ,РОЗДІЛУ 2 " Правил забудови 1\1. БроваРІ( ", 
затверджених рішенням Броварської міської ради Київської області від 
21.09.2006 Н!! 107-08-05, врахОВУJOчи рекомендації постійної комісії з питань 
розвитку благоустроJO територій, земельних відносин, архітектури, будіВНllЦтва 
та інвесТицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Українському державному науково-дослідн~му інС?nyty 
проеК1)'ВанНJI міст " Діпромісто " на розробленНJI ~lстоБУДIВНОГ~ 
оБІрУНТУВання розміщення комплексу обслуговуван~я ~ райоНІ траНСПОРТНОІ 
розв'JlЗКИ автодороги з залізницеJO в Vl.житловому раИОНІ. 
2. Містобудівну документаціJO розробити та затвердити до 18.06.201 Ор. 

. класти на заступника МІСЬКОГО 3. КОН1роль за виконанНJIм даного РlшенНJI по 
roлови Руденка. В. В. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар 

м. Бровари 

" "---Н!! 
2010р. ----

------

І.В. Сanожко 



ПОДАННЯ: 

начальник управлінНJI містобудування . 
та архітектури, головний архітектора МІста ---+F----::;r 

ПОГОДЖЕНО: 

.• ' заступник міського голови 

начальник юридичного відділу 

виконуюча обов'язки начальника 

загальним відділом -
головний спеціаліст 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвести~ій 

000135 

--4/1!!.~-#Ac~~t-Т_-t-_B.B. Руденко 

____ .-....;::=--=-__ І.Г.Лавер 

;---:~,-+М_/ ____ .Н.Я. Хижняк CI(;L-

--",,~W-~L-_---...:C.B. ПіддуБНJIК 
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~ ~. ~ l · ~ GPOBAPCbКA МІСЬ 

U , УПРАВЛІННЯ МIСТОБу~r КИІвськоr О&ЛЛСТІ 
8НЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, М. БроваРl1 вул n . 
, • агаршll, 15. Ten.S-3049 

1(0 
_------.;3а ------ ВJfКОНУIОЧОМУ обов' ЯЗКJ' 

міського ГОЛОВJ.-секретаРIО рад .. 
Сапожку І.В. 

Про розроблення містобудівного обrpунтування 
розміщення комплексу обслуговування 
в раПоні транспортної розв t язки автодороги 
3 заліЗНllцею в VI житловому районі 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітектури Броварської міської радll 
подає на засідання Броварської міської ради питання про розробленНJI 
.Іістобудівного обrpунтуванНJI розміщення комплексу обслуговування в районі 
транспортної розв'язки автодороги з залізницеlO в VI житловому районі. 

Начальник управління містобудування 
та архітектури, головниіі архітектора міста Л.Є.Рибакова 
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