БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Т О К О Л №12
Дванадцятої позачергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання
ЗО серпня 2011 року

м. Бровари

Всього депутатів міської ради

- 42

Присутні на сесії:
Депутати міської ради VI скликання:
- 35
Міський голова
Броварський міжрайонний прокурор,
державний радник юстиції І класу - Гарник М.В.
Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Берізко М.М.
Базишин П.Є.
Бурий A.M.
Віканов Є.П.
Гайворонський Є. А.
Грєдунов Є.В.
Нужненко Ю.І.

-

відрядження
причина відсутності не відома
відрядження
хворий
відрядження
причина відсутності не відома
відрядження

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова.
Головуючий: На сесії зареєструвалось 35 депутатів - у нас є кворум.
Поступила пропозиція відкрити дванадцяту позачергову
сесію Броварської міської ради шостого скликання. Хто
за дану пропозицію прошу голосувати.
Голосували:
" за"
- 36
"проти "
- не було
" утримались "
- не було
"не голосували" - не було.
Вирішили:
Відкрити дванадцяту позачергову сесію Броварської
міської ради VI скликання.
Звучить Гімн України
Головуючий:
Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі?
Зауважень не було.

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Виступив:

Затвердження Порядку денного
Запропонував прийняти Порядок денний за основу:
-36
"за"
"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до порядку денного?
Різаненко ПО. - депутат міської ради.
Звернувся з проханням включити до порядку денного його
депутатський запит на тему «Щодо правомірності надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни
функціонального призначення земельних ділянок ТОВ
«Альянс Новобуд» загальною орієнтовною площею 1,2932
га». Крім того, під час розгляду питання порядку денного
«Про ситуацію, що склалася навколо діяльності
Державного підприємства «Радіопередавальний центр» в м.
Бровари» запросити та заслухати директора Державного
підприємства «Радіопередавальний центр».
Запропонував пропозицію про заслуховування директора
Державного підприємства «Радіопередавальний центр»
розглянути вже під час розгляду самого питання порядку
денного.
Ставиться на голосування пропозиція про включення до
порядку денного проект рішення «Про ситуацію, що
склалася навколо діяльності Державного підприємства
«Радіопередавальний центр» в м. Бровари». Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
-36
"за"
- не було
проти
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
Ставиться на голосування пропозиція про включення до
порядку денного розгляд депутатського запиту депутата
Різаненка П.О. на тему «Щодо правомірності надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни
функціонального призначення земельних ділянок ТОВ
«Альянс Новобуд» загальною орієнтовною площею 1,2932
га». Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-4
проти
-27
'утримались'
- 5
"не голосували" - не було.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Зачитав статтю 91 Регламенту Броварської міської ради VI
скликання, відповідно до якої депутатський запит підлягає
включенню до порядку денного пленарного засідання сесії
міської ради.
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Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Баба-Мірзоєва А.В. - начальник юридичного відділу.
Пояснила, що згідно зі статтею 91 Регламенту Броварської
міської ради VI скликання, депутатський запит був
представлений безпосередньо під час засідання сесії
міської ради, а отже його включення до порядку денного та
затвердження остаточного порядку денного проходить
шляхом проведення процедури голосування.
Якщо пропозицій до порядку денного більше не має,
ставиться на голосування прийняття даного порядку
денного в цілому, прошу голосувати,
"за"
-34
-1
проти
-1
'утримались"
'не голосували' - не було.

Вирішили:
Прийняти порядок денний в цілому:
1. Про ситуацію, що склалася навколо діяльності Державного підприємства
«Радіопередавальний центр» в м. Бровари.
2. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Про ситуацію, що склалася навколо діяльності
Державного підприємства «Радіопередавальний центр» в
м. Бровари.
Сенько Л.І. - депутат міської ради, голова постійної комісії
Доповідає:
з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я
та довкілля.
Доповіла по суті питання та ознайомила з результатами
розгляду питання на засіданні профільної комісії.
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за
Головуючий:
дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-35
Голосували:
"проти "
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Головуючий:
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту
рішення?
Виступив:
Андрієвський В.А. - депутат міської ради.
Повідомив, що дане питання порушувалось декілька років
тому назад минулим скликанням депутатів, і тоді депутати
міської ради висловили думку про необхідність демонтажу
майна Радіопередавального центра, що знаходиться по вул.
Київська, 225. Тому запропонував підтримати даний
проект рішення та прийняти його в цілому.
Виступив:
Чабур В.І. - депутат міської ради.
Зауважив, що в місті розташована велика кількість
передавачів та «підсилювачів» операторів стільникового
зв'язку, що створює не меншу загрозу здоров'ю
мешканців, і тому запропонував провести роботу по
з

Головуючий
Протокольне
доручення:

Виступив:

Виступив:

Головуючий
Протокольне
доручення:

Виступив:

Виступив:

Головуючий:

Голосували:

перенесенню їх в безпечні місця.
Доручив постійній комісії з питань соціального захисту
населення, охорони здоров'я та довкілля вивчити всю
інформацію яку нададуть депутати міської ради про
обладнання операторів стільникового зв'язку, яке є по
місту, визначивши яке знаходиться в оренді, яке ні та
підготувати інформацію на розгляд сесії міської ради, для
винесення рішення по кожному.
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Висловив підтримку щодо необхідності детального
вивчення законності розміщення радіопередавачів у місті
та перевірки наявності санітарних паспортів у них.
Сімутін Р.В. - депутат міської ради.
Повідомив, що також великої шкоди надають
інтернетпровайдери, які для встановлення обладнання
пошкоджують фасади будинків. Запропонував створити
комісію, яка б зайнялась вирішенням цього питання.
Доручив заступнику міського голови Голубовському Г.П.,
голові та членам постійної комісії з питань соціального
захисту населення, охорони здоров'я та довкілля, а також
всім бажаючим депутатам, створити комісію для вивчення
питання
впорядкування
встановлення
обладнання
інтернетпровайдерів у місті.
Чередник Ю.П. - депутат міської ради.
Повідомив, що неподалік дитячого садочка «Зірочка»
розміщуються радіопередавальні антени стільникового
оператора «Київстар», у якого 30.09.2011 року закінчується
термін оренди, і тому запропонував при розгляді даного
питання на сесії міської ради запропонувати оператору
«Київстар» перенести своє обладнання на більш безпечне
місце.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Нагадав про свою пропозицію, наголошену на початку
сесії, щодо заслуховування директора Державного
підприємства «Радіопередавальний центр» по питанню
діяльності підприємства.
Повідомив, що на засіданні профільної комісії з питань
соціального захисту населення, охорони здоров'я та
довкілля був присутній головний лікар Броварської ЦРЛ Багнюк В.В., який виступив перед комісією по
порушеному питанню. Він присутній і зараз, і тому
запропонував поставити на голосування пропозицію щодо
заслуховування головного лікаря Броварської ЦРЛ та
директора Державного підприємства «Радіопередавальний
центр».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
за
-7
4

Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
2. Різне.
Виступив:

Головуючий:
Виступив:
Виступив:

Виступив:

Виступив:

"проти"
-29
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Трощенко І.В. - депутат міської ради.
Висловив
пропозицію
підтримати
рекомендацію
профільної комісії та депутата Андрієвського В.А. щодо
прийняття даного проекту рішення в цілому.
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-33
"проти"
-1
"утримались" - 2
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому
№ 331-12-06 (додається).
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Проінформував депутатів про результати бесіди яку провів
з
директором
Державного
підприємства
«Радіопередавальний
центр»,
щодо
діяльності
підприємства.
Запропонував заслухати заступника міського голови
Голубовського Г.П.
Голубовський Г.П. - заступник міського голови.
Проінформував депутатів по порушеному питанню.
Федоренко С.М.- депутат міської ради.
Наголосив, що прийняття даного рішення є необхідністю,
оскільки мова йде про здоров'я людей, екологію та безпеку
громади міста. Крім того повідомив, що по всій країні
проводяться подібні роботи по винесенню таких
небезпечних об'єктів за територію проживання.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Наголосив, що голосував проти даного рішення, оскільки
інформація, яка подана в ньому є на його думку
недостовірною і відповідно прийняття даного рішення є
порушенням чинного законодавства.
Гарник М.В. - Броварський міжрайонний прокурор,
державний радник юстиції І класу.
Звернувся до присутніх депутатів та до депутата Різаненка
П.О. зокрема, із зауваженням щодо складання
депутатського запиту, а саме невірності викладу та
невідповідності звернення.
Крім того, виступив щодо прийнятого рішення,
зауваживши депутатам, які не погодились його підтримати,
що в даному рішенні йдеться не про закриття
Радіопередавального центру, а про звернення до Кабінету
Міністрів України з приводу ситуації, що склалась навколо
5

Головуючий:

діяльності підприємства.
Чи є ще якісь оголошення?
Якщо заперечень немає, пропоную закрити дванадцяте
позачергове засідання сесії Броварської міської ради
шостого скликання.
Звучить Гімн України.

Секретар ради

О.В. Кіяшко

Міський голова

І.В. Сапожко

Ц^^иЛь-

0/2/

