
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвськ .. 
01 ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про DИЗШ1ЧСНflЯ дати проведеНІІЯ громадського І 
обговорення міСТОбудіВIІОГО оБГРУIГІування розміщення 

комплексу обслуговrваllllЯ R районі траllСПОРТНОЇ розв'язки 
автодороги з ЗВJllзшщею в VI житловому районі 

розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської paд~1 від 11.05.20~~p. Н!! 170, керуючись ст. 17 Закону 
УЕРаїlll1 " Про основи МІстобу~~в~ння ,ст. 30-2, 30-3 Закону Украіни " Про 
п.,анування І забудову теРИТОРІИ . пунктом 42 ст. 26 Закону України " Про 
liсцеве самоврядування в У країні ", Закону У кР.аїни " Про внесення змін до 
_ІХ законодавчих актів України щодо сприяння будіВНIІЦТВУ", враховуючи 
рсШ~lендаціі постійної комісії з питань РОЗВ1ІТКУ благоустрою територій, 
3ОІелЬНІІХ відносин, архітектури, будівництва тв інвестицій, Броварська міська 
!"ДІ 

ВИРІШИЛА: 

І. ВlІзначити дату проведення громадського обговорення містобудівного 
обrpунтування розміщення комплексу обслуговування в районі 
транспоршоі розв'язки автодороги з залізницеlО в VI житловому районі 
29.06.201 Ор. 

L Управлінню містобудування та архітектури Броварської міської ради дати 
повідомлення громадського обговорення про обговорення містобудівног~ 
обrpунтування розміщення комплексу обслуговування в райО~J 
транспоршої розв'язки автодороги з залізницею в VI житловому райОНІВ 
в засобах масової інформації. ~ . 

], КОН1роЛЬ за виконанням даного рішення ~1@ ступника МІСЬКОГО 
~ , о $~ 

ГОЛови Руденка В.В. '" 'I;~· ~ ~~ ф~ 
() .'1 Ф-С~ 
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ВllkОНУЮЧий обов'язки t\S. : ) - AJ vr 
~liCЬKOГO голови _ секретар ради (.j ~ " А t)b , І.В. Сanожко 
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ПОДАННЯ: 

ШlчалЬШIК управліJJJJЯ мjстобудування . /Jv 
та архітектури, roЛОВltlln apxiTcJ\,"pn I\11CTU --(7- - --- _Л.Є.РИбакова 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міськоro roЛОВlі ---I,;~~~-t-__ ~B.B. Руденко 

начальник ІОРlіДИЧНОГО відділу 

___ .. -r= --начальник загального відділу _ /~=--~~-==- -~ 
L------ -

Н.І. Гнатюк 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~паroустрою територій, 
зем~пьних ВlДн~син , архітектури, 
БУДІвництва та ІНвестицій 
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-_----,i/;.~~~~_-c.B. ПіддуБНJlК 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
УПРАВЛПІНЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400. м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. кім. 412 Тел.5-ЗО-49 -BiдJ! .e.S" • 1\<:) N5!.....,j~ ..... з_~~ __ _ 
На не Від -_-,.~_ 

B~il~.OH ючому оБОВ"Я1КИ . zh О ГОЛОВІ!.. секретарю ради 
~_ жкоІ.В. 

\1 
ClВА ЗАПИСКА 

І ~. Управлі мі І ктури, на виконання розділу !УІ Закону 
Уь:раїНІІ ,:Про планув н 7ДОВУ територій;), л'ч.2 1\' розділу Тимчасових 
положень ,,пРО громадс ·1 слухання в місті Бровари,", затвеРЩІ<ених ріш~нЮІМ 
Броварської міської ради від 04.12.2003 Н!! 823-17-24, просить призначити 

І проведення громадських слухань містобудівного обгрунтування розміщення 
~II\ОМІІпеІССУ обслуговування в районі транспортної розв»язки автодороги з 
залізницею в УІ житловому районі на 22.06.2010 року о 17-00 в приміщені 
міського культурного центру по бульв.Незалежності,4. 
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Начальник управління 
МіСТОбудуВання та архітектури 
ГОловний apxiTel\.OТOp міста Л.Є.Рибакова 

і ьроварський МВХ 
, !ilxjдИIIЙ Х!! ,/..';8/ 'I.fY 
. ~~й-" (2S- їьtE-P. 
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