
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л №13 

Тринадцятої чергової сесії Броварської міської ради 
шостого скликання 

15 вересня 2011 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради - 42 

Присутні на сесії: 
Депутати міської ради VI скликання: - 39 
Міський голова 
Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу - Гарник М.В. 
Перший заступник Головного управління 
з питань надзвичайних ситуацій КОДА - Підкоморний Я.М. 

Запрошені: - 10 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - З 
\ 

1. Антоненко В.О. - відрядження 
2. КузикП.М. - відрядження 
3. Нужненко Ю.І. - причина відсутності не відома 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 
Головуючий: На сесії зареєструвалось 39 депутатів - у нас є кворум. 

Поступила пропозиція відкрити тринадцяту чергову 
сесію Броварської міської ради шостого скликання. Хто 
за дану пропозицію прошу голосувати. 

Голосували: " за" - 40 
"проти " - не було 

" утримались " - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Відкрити тринадцяту чергову сесію Броварської міської 
ради VI скликання. 

» Звучить Гімн України 
^Головуючий: Ознайомив депутатів з переліком запрошених та запитав^ 

чи є в когось зауваження до присутніх у сесійній залі?^ : 
Зауважень не було.. 



Головуючий: 

Вирішили: 
Головуючий: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Затвердження Порядку денного 
Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти порядок денний за основу. 
До порядку денного пропонуються внести наступні зміни: 
За пропозиціями профільних комісій, поданнями відділів, 
управлінь Броварської міської ради та рекомендацією 
погоджувальної ради пропонується зняти з розгляду 
порядку денного питання: 
- «Про надання дозволу на списання комунального 

майна, що перебуває на балансі КП «Служба 
замовника» 

- «Про надання повноважень щодо укладення договорів 
про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки» 

- «Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,2710 га, розташованої по вул. Грушевського в районі 
розміщення будинку №1, за результатами аукціону 
від 30 серпня 2011 року» 

- «Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,6000 га, розташованої по бульв. Незалежності в 
районі розміщення шиноремонтного заводу, за 
результатами аукціону від 30 серпня 2011 року» 

- «Про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,0052 га, розташованої по вул. Шевченка в районі 
розміщення будинку № 27». 

Чи є пропозиції або запитання до проектів рішень які 
пропонується зняти? 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Виступив із пропозиціями та зауваженнями до порядку 
денного, а саме наголосив, що питання порядку денного з 
№ 13 по № 21 включно, були подані з порушенням норм 
чинного законодавства, регламенту Броварської міської 
ради, а також Порядку проведення аукціону з продажу 
права оренди земельної ділянки (пропозиції та 
зауваження додаються). 
Виступив з пропозицією зняти дані питання з розгляду як 
такі що були подані з порушенням. 
Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 
П.О. зняти з розгляду порядку денного наголошені 
питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за'; " * -1< ' 
"проти" - 3 6 -



Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

"утримались" - З 
"не голосували" - не було. 
Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 
щодо зняття з розгляду порядку денного наголошених 
питань. 
Пропонується перейти до голосування про зняття з 
розгляду порядку денного наголошених раніше питань. 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 
погоджувальної ради про зняття з розгляду порядку 
денного питання «Про надання дозволу на списання 
комунального майна, що перебуває на балансі КП «Служба 
замовника». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 

"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Зняти з розгляду порядку денного питання «Про надання 
дозволу на списання комунального майна, що перебуває на 
балансі КП «Служба замовника». 
Ставиться на голосування пропозиція земельного відділу, 
профільної комісії та погоджувальної ради про зняття з 
розгляду порядку денного питання «Про надання 
повноважень щодо укладення договорів про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 

"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Зняти з розгляду порядку денного питання «Про надання 
повноважень щодо укладення договорів про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки». 
Ставиться на голосування пропозиція земельного відділу, 
профільної комісії та погоджувальної ради про зняття з 
розгляду порядку денного питання «Про надання в оренду 
земельної ділянки площею 0,2710 га, розташованої по вул. 
Грушевського в районі розміщення будинку №1, за 
результатами аукціону від 30 серпня 2011 року». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Зняти з розгляду порядку денного питання «Про надання 



Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

в оренду земельної ділянки площею 0,2710 га, 
розташованої по вул. Грушевського в районі розміщення 
будинку №1, за результатами аукціону від 30 серпня 2011 
року». 
Ставиться на голосування пропозиція земельного відділу, 
профільної комісії та погоджувальної ради про зняття з 
розгляду порядку денного питання «Про надання в оренду 
земельної ділянки площею 0,6000 га, розташованої по 
бульв. Незалежності в районі розміщення шиноремонтного 
заводу, за результатами аукціону від 30 серпня 2011 року». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Зняти з розгляду порядку денного питання «Про надання 
в оренду земельної ділянки площею 0,6000 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі 
розміщення шиноремонтного заводу, за результатами 
аукціону від ЗО серпня 2011 року». 
Ставиться на голосування пропозиція земельного відділу, 
профільної комісії та погоджувальної ради про зняття з 
розгляду порядку денного питання «Про підготовку та 
проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,0052 га, розташованої по вул. 
Шевченка в районі розміщення будинку № 27». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 

"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Зняти з розгляду порядку денного питання «Про 
підготовку та проведення земельного аукціону з продажу 
права оренди земельної ділянки площею 0,0052 га, 
розташованої по вул. Шевченка в районі розміщення 
будинку № 27». 
Ставиться на голосування пропозиція фінансового 
управління та погоджувальної ради щодо внесення зміни у 
назву проекту рішення, в зв'язку із змінами які відбулись 
по тексту проекту рішення, виклавши її в наступній 
редакції «Про внесення змін до рішення Броварської 
міської ради від 30.12.2010 року №114-05-06 «Про бюджет 
міста на 2011 рік» та додатків 1, 2, 3, 6, 7У 8». 
Хто:за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Тза" . « ^ - 4 0 
"проти"-, -—не було*** 
"утримались? п і ^ н е було*ц 

І 



Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

"не голосували" - не було. 
Внести зміни у назву проекту рішення виклавши її в 
наступній редакції «Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 30.12.2010 року №114-05-06 
«Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7, 8». 
Наголосив, що до порядку денного за поданнями відділів та 
управлінь Броварської міської ради пропонується 
включити додаткові питання. 
Відповідно до рекомендацій профільних комісій та 
погоджувальної ради, про включення додаткових питань до 
порядку денного, пропонується провести голосування по 
кожному питанню за їх включення до порядку денного. 
Ставиться на голосування пропозиція погоджувальної ради 
про включення до порядку денного додаткового питання 
«Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Бровари». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бровари». 
Ставиться на голосування пропозиція відділу капітального 
будівництва, профільної комісії та погоджувальної ради 
про включення до порядку денного додаткового питання 
«Про погодження необхідності коригування відділом 
капітального будівництва Броварської міської ради 
робочого проекту «Реконструкція плавального басейну 
«Купава» по вул. Шевченка,10 в м. Бровари», в зв'язку з 
потребою у додаткових роботах в частині збільшення 
кошторисної вартості проекту». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"неголосували" -небуло. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
погодження необхідності коригування відділом 
капітального будівництва Броварської міської ради 
робочого проекту «Реконструкція плавального басейну 
«Купава» по вул.. Шевченка, 10 в м. Бровари», в зв'язку з 
потребою у додаткових роботах в частині збільшення 
кошторисної вартості проекту». 
Ставиться на голосування пропозиція земельного відділу, 
профільної комісії та погоджувальної ради про включення 
до порядку денного додаткового питання «Про внесення 

5 



Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

змін до рішень Броварської міської ради». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
внесення змін до рішень Броварської міської ради». 
Ставиться на голосування пропозиція земельного відділу, 
профільної комісії та погоджувальної ради про включення 
до порядку денного додаткового питання «Про відмову від 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0716 га, 
розташованої по вул. Металургів, зона 13, район 35». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
відмову від договору оренди земельної ділянки площею 
0,0716 га, розташованої по вул. Металургів, зона 13, район 
35». 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії та 
погоджувальної ради не включати до порядку денного 
питання «Про відмову від договору оренди земельної 
ділянки загальною площею 1,8458 га, розташованою по 
бульв. Незалежності (Промвузол), зона-13, район-38» в 
зв'язку з необхідністю його додаткового вивчення. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"неголосували" -небуло. 
Не включати до порядку денного питання «Про відмову від 
договору оренди земельної ділянки загальною площею 
1,8458 га, розташованою по бульв. Незалежності 
(Промвузол), зона-13, район-38». 
Ставиться на голосування пропозиція управління житлово-
комунального господарства, профільної комісії та 
погоджувальної ради про включення до порядку денного 
додаткового питання «Про затвердження Міської програми 
фінансової підтримки житлово-будівельних кооперативів 
та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 
2011-2012 роки». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 

б 



Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
затвердження Міської програми фінансової підтримки 
житлово-будівельних кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на 2011 - 2012 
роки». 
Ставиться на голосування пропозиція земельного відділу, 
профільної комісії та погоджувальної ради про включення 
до порядку денного додаткового питання «Про визнання 
аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
площею 0,2710 га, розташованої по вул. Грушевського в 
районі розміщення будинку №1, від ЗО серпня 2011 року 
таким, що не відбувся». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"неголосували" -небуло. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
визнання аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки площею 0,2710 га, розташованої по вул. 
Грушевського в районі розміщення будинку №1, від 30 
серпня 2011 року таким, що не відбувся». 
Ставиться на голосування пропозиція земельного відділу, 
профільної комісії та погоджувальної ради про включення 
до порядку денного додаткового питання «Про визнання 
аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
площею 0,6000 га, розташованої по бульв. Незалежності в 
районі розміщення шиноремонтного заводу, від 30 серпня 
2011 року таким, що не відбувся». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Включити до порядку денного додаткове питання «Про 
визнання аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки площею 0,6000 га, розташованої по бульв. 
Незалежності в районі розміщення шиноремонтного 
заводу, від 30 серпня 2011 року таким, що не відбувся». 
Наголосив про те, що для розгляду на сесії міської ради 
надійшов депутатський запит від депутата міської ради 
Різаненка П.О. «Щодо права депутата Броварської міської 
ради на ознайомлення з документами, які зберігаються у 
відповідних органах місцевого самоврядування». 
Звернувся до депутатів з пропозицією прийняти порядок 
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денний в цілому з проголосованими змінами та розглянути 
депутатський запит або перед розглядом основних питань 
порядку денного або перед питанням «Різне». 

Виступив: Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Виступив з пропозицією розглянути депутатський запит 
перед розглядом основних питань порядку денного. 

Головуючий: Надійшла пропозиція розглянути депутатський запит перед 
розглядом основних питань порядку денного. 
Отже, ставиться на голосування пропозиція прийняти 
порядок денний в цілому з проголосованими змінами, а 
після цього перейти до розгляду депутатського запиту, 
прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: 
Прийняти порядок денний в цілому зі змінами: 

1. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари гуртожитку по вул. Короленка, 65. 
2. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари гуртожитку по вул. Кирпоноса, 15а. 
3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари бази відпочинку в с. Рожни Броварського району. 
4. Про погодження переліку об'єктів, що перебувають у спільній сумісній власності 
територіальної громади м. Бровари Київської області та територіальних громад сіл 
та селищ Броварського району для передачі в оренду. 
5. Про внесення змін до Міської програми утримання та розвитку об'єктів житлово-
комунального господарства на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 03.02.2011 №127-06-06. 
6. Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених зон м.Бровари на 
2011-2015 роки. 
7. Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних кабельних мереж в 
м. Бровари. 
8. Про затвердження Порядку перепланування та/або переобладнання житлових та 
нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а 
також об'єктів громадського призначення м. Бровари. 
9. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування та 
надання в оренду земельних ділянок, поновлення договорів оренди земельних 
ділянок та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 
10. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів ш 
виготовлення технічної документації по оформленню права власності т< 
користування, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодс 
відведення земельних ділянок у власність та внесення змін до рішень Броварсько 
міської ради. 
11. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,4500 га, розташованої по 
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вул. Базовій, за результатами аукціону від ЗО серпня 2011 року. 
12. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0080 га, розташованої на 
перетині вул. Олександра Блока та вул. Марії Лагунової, за результатами аукціону 
від 30 серпня 2011 року. 
13. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0769 га, розташованої , 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу „Стріла", за 
результатами аукціону від 30 серпня 2011 року. 
14. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0316 га, розташованої по 
вул. Лісовій,2, за результатами аукціону від 30 серпня 2011 року. 
15. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,4500 га, розташованої по 
вул.Базовій в районі кладовища, за результатами аукціону від 30 серпня 2011 року. 
16. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0090 га, розташованої по 
вул. Короленка 68-г, за результатами аукціону від 30 серпня 2011 року. 
17. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0962 га, розташованої на 
перетині вул. Київській та вул. Лісової, за результатами аукціону від 30 серпня 2011 
року. 
18. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
30.12.2010 №110-05-06"Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2011 рік" (з наступними змінами). 
19. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 рою 
№114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
20. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бровари». 
21. Про погодження необхідності коригування відділом капітального будівництва 
Броварської міської ради робочого проекту «Реконструкція плавального басейну 
«Купава» по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари», в зв'язку з потребою у додаткових 
роботах в частині збільшення кошторисної вартості проекту. 
22. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради. 
23. Про відмову від договору оренди земельної ділянки площею 0,0716 га, 
розташованої по вул. Металургів, зона 13, район 35. 
24. Про затвердження Міської програми фінансової підтримки житлово-будівельних 
кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2011 - 2012 
роки. 
25. Про визнання аукціону з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,2710 га, розташованої по вул. Грушевського в районі розміщення будинку №1, від 
30 серпня 2011 року таким, що не відбувся. 
26. Про визнання аукціону з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,6000 га, розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення 
шиноремонтного заводу, від 30 серпня 2011 року таким, що не відбувся. 
27. Різне. 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 
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Запропонував депутату Різаненку П.О. виступити із своїм 
депутатським запитом. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Виступив із депутатським запитом щодо права депутата 
Броварської міської ради на ознайомлення з документами, 
які зберігаються у відповідних органах місцевого 
самоврядування (депутатський запит додається). 
Зачитав службові записки щодо зловживання депутатом 



Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий 
Протокольне 
доручення: 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Різаненком П.О. своїм правом на невідкладний прийом та 
на одержання необхідної інформації. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Зауважив про те, що особисто не отримував не від кого 
зауважень щодо свого зловживання на невідкладний 
прийом. 
Обговорення, виступи депутатів по питанню ознайомлення з 
документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого 
самоврядування. 
Ставиться на голосування пропозиція підтримати 
депутатський запит Різаненка П.О. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 1 
"проти" - 3 8 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Не підтримувати депутатський запит депутата міської 
ради Різаненка П.О. 
Звернувся до голів депутатських комісій та всіх депутатів 
надати свої пропозиції щодо внесення змін до Регламенту 
Броварської міської ради VI скликання в розділ VI, 
стосовно порядку заслуховування, розгляду та голосування 
по депутатському запиту. А також, в зв'язку з тим, що під 
час підготовки чергових пленарних засідань, виникають 
складнощі при вчасному висвітлені на офіційному сайті 
міської ради проектів рішень, тому запропонував 
переглянути графік проведення чергових засідань сесій 
міської ради та внести відповідні зміни до Регламенту. 
Секретарю ради підготувати на наступне засідання 
чергової сесії проект рішення про внесення змін до 
Регламенту Броварської міської ради VI скликання з 
врахуванням пропозицій депутатів. 
Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. 
Короленка, 65. 
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Віканов Е.П. - депутат міської ради. 
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Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

^Головуючий: 

£$Виступив: 

Попросив озвучити причину передачі даного 
гуртожитку у комунальну власність територіальної 
громади міста. 
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 
власності. 
Відповіла, що було звернення фонду державного майна, 
щодо передачі даного гуртожитку у комунальну 
власність територіальної громади міста. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Зауважив, що при прийнятті у комунальну власність будь-
якого майна повинен складатись акт обстеження та 
кошторис. В даному випадку кошторис не був складений. 
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 
власності. 
Пояснила, що кошторис не складався, оскільки у 
Казенного заводу порошкової металургії, на балансі 
якого знаходився гуртожиток, відсутні кошти. 
Андрєєв В.О. - заступник міського голови. 
Доповів, що від Казенного заводу порошкової 
металургії надійшов лист, згідно якого підприємство 
бере на себе зобов'язання до 01.10.2011 року виконати 
роботи згідно акту, що був складений. 
Чи є ще запитання до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція підтримати дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 332-13-06 (додається). 
Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по 
вул. Кирпоноса, 15а. 
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" 4/ - 4 0 
"проти*" - не було 
"утримались"^ не було 
"нетолосували" - не було.* 
Чи* є* інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення^' . ^ ; ^ , 
СімутініР.а^^-.депутатіііськоїзради^і 



Запитав, чи враховано у кошторисі той факт, що даний 
будинок не має фундаменту. 

Доповідає: Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 
власності. 
Відповіла, що все це прописано і в акті обстеження і в 
кошторисі, які були складені ще у 2010 році. 

Головуючий: Чи є ще запитання до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 333-13-06 (додається). 

3. СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари бази відпочинку 
в с. Рожни Броварського району. 

Доповідає: Данюк Т.І. - начальник управління комунальної 
власності. 
Доповіла по суті питання. 

Головуючий: Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 4 0 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Головуючий: Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 334-13-06 (додається). 

4. СЛУХАЛИ: Про погодження переліку об'єктів, що перебувають у 
спільній сумісній власності територіальної громади 
м. Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району для 
передані в оренду. 

Доповідає: Данюк Т.І. - начальник. управління ..комунальної 

Головуючий: 

власності. .чЬ-
Доповіла по суті.питання. 
Лропонується*\прийняти дане . р і і щ ^ ^ з ^ с н р ^ ^ ^ ^ ^ 



Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 4 0 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 335-13-06 (додається). 
Про внесення змін до Міської програми утримання та 
розвитку об'єктів житлово-комунального 
господарства на 2011-2015 роки, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
№127-06-06. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
Доповів по суті питання та наголосив про внесення 
доповнень до проекту рішення. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу та 
перейти до розгляду запропонованих змін. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 40 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
До проекту рішення пропонується в пункт 1 внести 
наступні доповнення: 
«1.9 у п. 2.4 «Капітальний ремонт м'яких покрівель 
житлових будинків» розділу 2 «Утримання та ремонт 
житлового фонду» по спеціальному фонду зменшити суму 
на «20,00»тис.грн.; 
1.10 у п. 8.1 «Будівництво мереж водопроводу по 
вулицям Старотроїцька, Р.Люксембург, 
Чернишевського, Папаніна в м.Бровари Київської обл.» 
розділу 8 «Перспективний розвиток інженерних мереж» 
по .спеціальному фонду збільшити суму на 
«20,00»тис.грн.». 
Наголошені11 доповнення розглядались на узасіданіїї; 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін та були 
рекомендовані для внесення до проекту рішення. 
Ставиться на голосування пропозиція комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін про внесення наголошених 
доповнень до пункту 1 проекту рішення. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 4 0 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Внести наголошені доповнення до пункту 1 проекту 
рішення. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 336-13-06 (додається). 
Про затвердження Програми розвитку та збереження 
зелених зон м. Бровари на 2011-2015 роки. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
Доповів по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№337-13-06 (додається). 
Про затвердження Порядку розміщення 
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телекомунікаційних кабельних мереж в м. Бровари. 
Доповідає: Вознюк К.О. - начальник управління житлово-

комунального господарства. 
Доповів по суті питання. 

Головуючий: Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: " з а " _4о 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було 

Головуючий: Повідомив про те, що на засіданні погоджувальної ради 
виступив депутат міської ради, голова громадської ради 
Андрієвський В.А., який наголосив про запропоновані 
правки до проекту рішення, які були озвучені на 
засіданні громадської ради, а саме: 
- в п.3.1 Порядку слова «теле комунікаційних» 

прописати разом; 
- в п.5.2 Порядку добавити слова «відновлення 

декоративного оздоблення» та викласти у наступній 
редакції «Встановлення індивідуальних телевізійних 
антен, антен супутникового телебачення та інше на 
дахах будинків та споруд дозволяється за умови 
обов'язкової герметизації місця врізки та 
відновлення декоративного оздоблення». 

Головуючий: Ставиться на голосування пропозиція озвучена на 
погоджувальній раді депутатом Андрієвським В.А. про 
внесення змін до проекту рішення. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 40 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Внести запропоновані депутатом Андрієвським В.А. 
зміни до проекту рішення. 

Головуючий: Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
змінами. 

Головуючий: Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 40 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Вирішили: Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 338-13-06 (додається). 

8. СЛУХАЛИ: Про7*затвердження Порядку перепланування та/або 
переобладнання житлових та гїежг ~ 



приміщень у багатоквартирних житлових будинках, 
гуртожитках, а також об'єктів громадського 
призначення м. Бровари. 

Доповідає: Вознюк К.О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
Доповів по суті питання. 

Головуючий: Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: "за" _ 40 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 

Головуючий: Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Виступив: Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив по п.1.7 Порядку зауваживши, що вживання у 
запропонованій редакції термінів «самовільне, 
самочинне перепланування», суперечить п.3.2 
Інструкції про порядок проведення технічної 
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої 
Наказом Держкомбуду, архітектури та промислової 
політики України. В редакції Наказу не належать до 
самочинного будівництва в багатоквартирних житлових 
будинках, гуртожитках: перепланування, пов'язані зі 
збільшенням житлової або підсобної площі за рахунок 
демонтажу перегородок (крім великопанельних 
будинків), комор, знесення печей, камінів, печей, 
вітрин, без зміни призначення приміщень, без 
порушення несучих конструкцій; скління балконів і 
лоджій; зменшення житлової або підсобної площі за 
рахунок утеплення та оздоблення стін; влаштування або 
закриття дверних прорізів у внутрішніх некапітальних 
стінах (крім великопанельних будинків); перестановка 
обладнання в межах призначених приміщень. 

Виступив: Андрієвський В.А. - депутат міської ради, член комісії з 
питань комунальної власності та приватизації. 
Наголосив, що даний проект рішення розглядався на 
засіданні профільної комісії та на засіданні громадської 
ради. Зауважень та доповнень до даного проекту 
рішення не було, рекомендовано підтримати в цілому в 
запропонованій редакції. 

Головуючий: Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 
прийняття проекту рішення в цілому без змін. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: "за" - 39 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. < 
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Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 
339-13-06 (додається). 
Наголосив про те, що у доповідача є для розгляду ще 
додаткове питання. Запропонував проголосувати за 
пропозицію перейти до розгляду додаткового питання 
«Про затвердження Міської програми фінансової 
підтримки житлово-будівельних кооперативів та 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 
2011 -2012 роки». 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Перейти до розгляду додаткового питання «Про 
затвердження Міської програми фінансової підтримки 
житлово-будівельних кооперативів та об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на 2011 - 2012 
роки». 
Про затвердження Міської програми фінансової 
підтримки житлово-будівельних кооперативів та 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
на 2011 -2012 роки. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-
комунального господарства. 
Доповів по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 4 0 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 340-13-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі оренду та у в постійне 
користування земельних ділянок, поновлення 
договорів оренди земельних ділянок, надання 
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дозволів на складання технічної документації по 
оформленню права користування земельними 
ділянками, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок юридичним і фізичним особам, продовження 
терміну укладення угоди про продаж земельної 
ділянки та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради. 

Доповідає: Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання та наголосила про внесення 
змін до проекту рішення на засіданні профільної комісії. 

Головуючий: Пропонується прийняти дане рішення за основу та 
перейти до розгляду запропонованих змін на засіданні 
профільної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати. 

Голосували: "за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Доповідає: Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Наголосила про запропоновані профільною комісією 
зміни до проекту рішення: 

в п.6.2, стосовно товариства з обмеженою 
відповідальністю фірма „Аорта", змінити термін оренди 
з 10 років на 1 рік. 

Головуючий: Чи є в когось запитання чи зауваження до 
запропонованих змін? 

Виступив: Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Звернувся до доповідача з запитанням щодо надання 
інформації про термін оренди попереднього договору 
оренди по товариству з обмеженою відповідальністю 
фірма „Аорта". 

Доповідає: Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного від ділу - заступник начальника. 
Повідомила, що попередній договір оренди був 
укладений на 2 роки. 

Виступив: Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Попросив роз'яснити чи пов'язано зменшення терміну 
оренди з порушенням виконання договору оренди. 

Доповідає: Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Роз'яснила, що порушення є не по виконанню умов 
договору оренди, а по дотриманю вимог благоустрою 
прилеглої території. 

Головуючий: Запропонував поставити на голосування- пропозицію 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 
Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 
Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

профільної комісії, щодо внесення змін до п.6.2 проекту 
рішення. 
"за" - 39 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Внести запропоновані профільною комісією зміни до 
п.6.2 проекту рішення. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Гредунов Є.В. - депутат міської ради. 
Висловив пропозицію щодо зняття пункту 3 проекту 
рішення для додаткового вивчення, в зв'язку з 
відсутністю даних про особу зазначену в даному пункті 
- Єрошова Сергія Миколайовича. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Виступив за зняття пункту 3 проекту рішення, оскільки 
надання земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування об'єкту культурно-виставкового центру 
в оренду без проведення аукціону є порушенням 
Земельного кодексу України. 
Ставиться на голосування пропозиція депутатів 
Гредунова Є.В. та Різаненка П.О. про зняття пункту З 
проекту рішення для додаткового вивчення. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 4 
"проти" - 3 3 
"утримались" - З 
"не голосували" - не було. 
Не підтримувати пропозицію депутатів Гредунова Є.В. 
та Різаненка П.О. щодо зняття пункту 3 проекту рішення 
для додаткового вивчення. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 
Виступив за зняття п.6.1 проекту рішення, в зв'язку з 
тим, що першочергово проектом було передбачено 
будівництво салону краси, а на сьогоднішній день вже 
планується будівництво офісного центру із салоном 
краси. Тому, запропонував зняти даний пункт поки не 
надійде відповідь від Інспекції держархбудконтролю на 
яку було надіслано запит. 
Федоренко С.М. - депутат міської ради. 
Зауважив, що в даному проекті рішення розглядається 
питання надання в оренду земельної ділянки, а тому 
було б недоречно знімати питання по причині 
дотримання будівельних норм. 
Ставиться на голосування пропозиція депутата Сімутіна 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 
Виступив: 

Р.В. про зняття п.6.1 проекту рішення для додаткового 
вивчення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 1 
"проти" - 38 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Не підтримувати пропозицію депутата Сімутіна Р.В. 
про зняття п.6.1 проекту рішення для додаткового 
вивчення. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 341-13-06 (додається). 
Про передачу земельних ділянок громадянам у 
власність, надання дозволів на виготовлення 
технічної документації по оформленню права 
власності, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність та користування, внесення змін 
до рішень Броварської міської ради. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Зачитав відповідь надану Відділом Держкомзему в місті 
Бровари, де зазначено що в межах Броварської міської 
ради земель резервних територій міста під забудову не 
має. Тоді як у п.8 проекту рішення зазначаються особи, 
яким надається дозвіл на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність. Тому запропонував зняти п.8 та створити 
тимчасову контрольну комісію, яка б вивчила 
правомірність надання подібних відповідей Відділом 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Держкомзему. 
Повідомив, що на засіданні погоджувальної ради 
запропонував по цьому питанню звернутись до 
Броварського міжрайонного прокурора Гарника М.В., 
щодо вивчення коректності надання відповіді посадовою 
особою на звернення мешканця міста. 
Ставиться на голосування пропозиція депутата 
Різаненка П.О. щодо створення тимчасової контрольної 
комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 1 
"проти" - 3 9 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 
щодо створення тимчасової контрольної комісії. 
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 342-13-06 (додається). 
Із сесійної зали вийшла депутат Багмут НА. 
Всього в залі присутньо 38 депутатів. 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,4500 га, розташованої по вул. Базовій, за 
результатами аукціону від ЗО серпня 2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
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Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 343-13-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,0080 га, розташованої на перетині вул. Олександра 
Блока та вул. Марії Лагунової, за результатами 
аукціону від ЗО серпня 2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 344-13-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,0769 га, розташованої , розташованої по бульв. 
Незалежності в районі розміщення заводу „Стріла", 
за результатами аукціону від ЗО серпня 2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати, 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 / 
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Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 345-13-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,0316 га, розташованої по вул. Лісовій,2, за 
результатами аукціону від ЗО серпня 2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 346-13-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,4500 га, розташованої по вул.Базовій в районі 
кладовища, за результатами аукціону від ЗО серпня 
2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 
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Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 345-13-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,0090 га, розташованої по вул. Короленка 68-г, за 
результатами аукціону від ЗО серпня 2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 348-13-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,0962 га, розташованої на перетині вул. Київській та 
вул. Лісової, за результатами аукціону від ЗО серпня 
2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - 1 



Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 
19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 

"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 349-13-06 (додається). 
Наголосив про те, що у доповідача є для розгляду ще 
додаткові питання. Запропонував проголосувати за 
пропозицію перейти до розгляду додаткових питань: 
«Про внесення змін до рішень Броварської міської 
ради», «Про відмову від договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0716 га, розташованої по вул.. 
Металургів, зона 13, район 35», «Про визнання аукціону 
з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,2710 га, розташованої по вул.. Грушевського в районі 
розміщення будинку №1, від 30 серпня 2011 року таким, 
що не відбувся», «Про визнання аукціону з продажу 
права оренди земельної ділянки площею 0,6000 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі 
розміщення шиноремонтного заводу, від 30 серпня 2011 
року таким, що не відбувся», 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Перейти до розгляду наголошених додаткових питань. 
Про внесення змін до рішень Броварської міської 
ради. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 350-13-06 (додається). 
Про відмову від договору оренди земельної ділянки 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

21. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

площею 0,0716 га, розташованої по вул. Металургів, 
зона 13, район 35. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Запитав доповідача чи повідомлений був керівник 
товариства з обмеженою відповідальністю „КІБРО" про 
наміри Броварської міської ради розірвати договір 
оренди. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Відповіла, що такої можливості не було, оскільки 
відсутні контактні дані за місцем реєстрації даного 
товариства. Але в проекті рішення в п.2.1 передбачено 
письмове повідомлення товариства, що буде виконано 
земельним відділом міської ради після прийняття 
даного рішення. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 351-13-06 (додається). 
Про визнання аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,2710 га, розташованої по 
вул. Грушевського в районі розміщення будинку №1, 
від ЗО серпня 2011 року, що не відбувся. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 38 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

22. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

23. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 
* -

Аїй?-** 

"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 352-13-06 (додається). 
Про визнання аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,6000 га, розташованої 
по бульв. Незалежності в районі розміщення 
шиноремонтного заводу, від ЗО серпня 2011 року, що 
не відбувся. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник начальника. 
Доповіла по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти " - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1 . 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 353-13-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради від 30.12.2010 № 110-05-06" 
Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста на 2011 
рік" (з наступними змінами). 
Загуменний М.В. - начальник управління економіки. 
Доповів по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
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Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

24. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 354-13-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 30.12.2010 року №114-05-06 «Про бюджет 
міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8. 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Доповіла по суті питання та наголосила про внесення 
змін до проекту рішення на засіданні профільної комісії. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління. 
Наголосила про внесення змін до проекту рішення на 
засіданні профільної комісії, відповідно до листа 
управління житлово-комунального господарств, а саме в 
розділі «Спеціальний фонд (видатки)» пункт 2.1 
викласти в новій редакції: 
«2.1 Управлінню житлово-комунального господарств 
Броварської міської ради: 
2.1.1 по КФК 240900 «Цільові фонд. Утворені 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади» збільшити поточні видатки 
на суму 100, 0 тис.грн., зменшивши при цьому 
відповідно капітальні видатки; 
2.1.2 зменшити видатки по КФК 100102 «Капітальний 
ремонт житлового фонду місцевих органів влади» по 
капітальному ремонту м'яких покрівель житлових 
будинків на суму 20,0 тис.грн.; 
2.1.3 збільшити видатки по КФК 150101 «Капітальні 
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Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 
Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 
25. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

вкладення» по будівництву мереж водопроводу по вул. 
Старотроїцька, Р.Люксембург, Чернишевського, 
Папаніна в м.Бровари на суму 20,0 тис.грн.» 
Ставиться на голосування пропозиція профільної комісії 
про внесення змін в п.2.1. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Внести наголошені зміни в п.2.1 проекту рішення. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому зі 
змінами. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованими змінами, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 355-13-06 (додається). 
Запропонував проголосувати за пропозицію перейти до 
розгляду додаткових питань: «Про погодження 
необхідності коригування відділом капітального 
будівництва Броварської міської ради робочого проекту 
«Реконструкція плавального басейну «Купава» по вул. 
Шевченка, 10 в м. Бровари», в зв'язку з потребою у 
додаткових роботах в частині збільшення кошторисної 
вартості проекту» та «Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Бровари». 
"за" - 3 9 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Перейти до розгляду наголошених додаткових питань. 
Про погодження необхідності коригування відділом 
капітального будівництва Броварської міської ради 
робочого проекту «Реконструкція плавального 
басейну «Купава» по вул. Шевченка,10 в м. 
Бровари», в зв'язку з потребою у додаткових роботах 
в частині збільшення кошторисної вартості 
проекту». 
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника 
відділу капітального будівництва. 
Доповіла по суті питання. , 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

26. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Висіупив: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 39 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 
голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 
№ 356-13-06 (додається). 
Про присвоєння звання «Почесний громадянин 
міста Бровари». 
Кузнєцов К.В. - керуючий справами виконкому. 
Доповів по суті питання. 
Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 3 9 
"проти " - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1 . 
Які пропозиції чи запитання до даного проекту 
рішення? 
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 
Висловив пропозицію провести обговорення та 
голосування по кожному кандидату окремо. 
Андрієвський В.А. - депутат міської ради. 
Запропонував внести зміни до Положення, оскільки 
воно потребує доопрацювання і вже після цього 
розглянути кандидатури. 
Чабур В.І. - депутат міської ради. 
Підтримав пропозицію Андрієвського В. А. не 
розглядати сьогодні дане питання, а перенести розгляд 
після внесення змін до Положення. 
Гарник МВ. - Броварський міжрайонний прокурор, 
державний радник юстиції І класу. 
Зауважив, що по даному питанню необхідно прийняти 
рішення - або обрати кандидатуру або не присвоювати 
нікому. 
Андрієвський В.А. - депутат міської ради. 
В зв'язку з тим, що є необхідність прийняття рішення по 
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Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

даному питанню, запропонував не присвоювати звання 
«Почесний громадянин» нікому. 
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради. 
Запропонував голосувати проти всіх кандидатів, 
оскільки серед запропонованих не має жодної 
достойної, яскравої особистості. 
Грєдунов Є.В. - депутат міської ради. 
Виступив з пропозицією провести голосування по 
принципу обрання депутатом одного кандидата. 
Різаненко П.О. - депутат міської ради. 
Підтримав пропозицію депутата Грєдунова Є.В. щодо 
проведення так званого рейтингового голосування. 
Оксютенко В.М. - депутат міської ради. 
Висловив пропозицію на наступний рік розробити 
Положення про нагородження «Знаком пошани» за 
заслуги по кожній окремій галузі, оскільки на 
сьогоднішній день в проекті рішення представлені 
достойні представники різних галузей діяльності, в 
зв'язку з чим і виникає проблема вибору найкращого 
представника. 
Ставиться на голосування наголошена депутатами 
Андрієвським В.А. та Кузьменком Б.Д. пропозиція «Не 
присвоювати звання "Почесний громадянин міста 
Бровари" жодному з наступних претендентів: 

Зволю Володимиру Миколайовичу - голові 
Спостережної ради Приватного Акціонерного 
Товариства «Люмен»; 
- Дроботуну Миколі Івановичу - ветерану органів 
внутрішніх справ; 

Лисенку Миколі Григоровичу - пенсіонеру, 
громадському діячу; 
- Прудкій Лідії Олексіївні - ветерану освіти; 
- Шестопал Людмилі Петрівні - заступнику міського 
голови (2003-2008рр.) 
- Юрченку Миколі Свиридовичу - ветерану 
будівельнику». 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, 
"за" - 3 7 
"проти" - не було 
"утримались" - 2 
"не голосували" - 1 . 
Підтримати пропозицію депутатів Андрієвського В.А. 
та Кузьменка Б.Д. - не присвоювати звання "Почесний 
громадянин міста Бровари" жодному з представлених 
претендентів. 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з 
проголосованим формулюванням «Не присвоювати 
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Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 
Протокольне 
доручення 

27. Різне. 
Головуючий: 

Секретар ради 

Міський голова 

звання "Почесний громадянин міста Бровари" жодному 
з наступних претендентів...», прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 357-13-06 (додається). 
Доручити секретарю ради, апарату ради спільно з 
відділом організаційної та кадрової роботи розробити 
пропозиції по внесенню змін до Положення про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста», 
надати для ознайомлення депутатам міської ради та 
Броварському міжрайонному прокурору. Винести 
проект рішення про внесення змін до Положення про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста» з 
запропонованими змінами, пропозиціями депутатів та 
Броварського міжрайонного прокурора на розгляд 
чергового засідання сесії міської ради. 
Також відділу організаційної та кадрової роботи 
розробити Положення про нагородження за заслуги 
«Знаком пошани» по кожній окремій галузі діяльності 
та винести даний проект рішення для розгляду на 
чергове засідання сесії міської ради. 

Чи є ще якісь оголошення? 
Якщо заперечень немає, оголошую про закриття 
засідання тринадцятої чергової сесії Броварської міської 
ради шостого скликання. 

Звучиті 

О.В. Семенюк 

І.В. Сапожко 



Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 
Протокольне 
доручення 

27. Різне. 
Головуючий: 

Секретар ради 

Міський голова 

звання "Почесний громадянин міста Бровари" жодному 
з наступних претендентів...», прошу голосувати. 
"за" - 3 8 
"проти" - не було 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1 . 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі 
змінами № 357-13-06 (додається). 
Доручити секретарю ради, апарату ради спільно з 
відділом організаційної та кадрової роботи розробити 
пропозиції по внесенню змін до Положення про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста», 
надати для ознайомлення депутатам міської ради та 
Броварському міжрайонному прокурору. Винести 
проект рішення про внесення змін до Положення про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста» з 
запропонованими змінами, пропозиціями депутатів та 
Броварського міжрайонного прокурора на розгляд 
чергового засідання сесії міської ради. 
Також відділу організаційної та кадрової роботи 
розробити Положення про нагородження за заслуги 
«Знаком пошани» по кожній окремій галузі діяльності 
та винести даний проект рішення для розгляду на 
чергове засідання сесії міської ради. 

Чи є ще якісь оголошення? 
Якщо заперечень немає, оголошую про закриття 
засідання тринадцятої чергової сесії Броварської міської 
ради шостого скликання. 

Звучиті 
У * гкл^ні* 5<ч/ ШмчьНІк 

іменюк 

І.В. Сапожко 
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