
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ Х216 

Шістнадцятої позачергової сесії Броварської міської ради 

шостого скликання 

; ... : ...... 
~ '[~<\ ,Л " 

20 грудня 2011 року м. Бровари 

Всього депутатів міської ради - 42 

Присутні на сесії: 

Депутати міської ради УІ скликання: - 31 
Міський голова 

Броварський міжрайонний прокурор, 

державний радник юстиції І класу - Гарник М.В. 

Запрошені: 10 (список додається) 

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 11 

1. БабінМ.Я. 
· .. 

причина ВІДсутносТІ не ВІДома 

2. Базишин П.Є. - ВІДрядження 

3. Берізко М.М. - ВІДрядження 

4. Бобко А.М. хворий 

5. Брусенська Г.В. 
· .. 

причина ВІДсутносТІ не вщома 

6. Віканов Є.П. · " - причина ВІДсутносТІ не вщома 

7. Грєдунов Є.В. - зашзнився 

8. Кириченко О.В. ВІДрядження 

9. КузикП.М. 
· .. - причина ВІДСУТНОСТІ не вщома 

10. Нужненко Ю.І. · " 
причина ВІДСУТНОСТІ не ВІдома 

11. Резнік В.В. ВІдрядження 

Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова. 

Головуючий: 

Голосували: 

На сесії зареєструвалось 31 депутат - у нас є кворум. 

Поступила пропозиція відкрити шістнадцяту 

позачергову сесію Броварської міської ради шостого 

скликання. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 

" за " - 30 
"проти" 

" утримались" 
"не голосували" 

-2 
- не було 

- не було. 



Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Відкрити шістнадцяту позачергову сесію Броварської 

міської ради УІ скликання. 

Звучить Гімн України 

Ознайомив депутатів з переліком запрошених та запитав 

чи є в когось зауваження до присутніх у сесійній залі? 

Зауважень не було. 

Затвердження Порядку денного 

Запропонував прийняти Порядок денний за основу: 

"за" - ЗО 

"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти порядок денний за основу. 

Чи є пропозиції або запитання до порядку денного? 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією зняти з розгляду порядку денного 
• оо. е • 

ВСІ запропоноваН1 проекти РІшень та закрити, ВІДПОВІДно, 

засідання сесії, в зв'язку з тим, що була порушена стаття 14 
Регламенту, в частині доведення до відома депутатів міської 

.оо .... .. .. 
ради про скликання позачерговО1 сеСll та надання матеРlалш 

до позачергової сесії. А саме, повідомлення депутатів про 

скликання позачергової сесії відбулось менше ніж за добу, а 

проекти рішень для ознайомлення були надані в день сесії. 

Отже, в зв'язку з тим, що фізично не було можливості 

ознайомиться з матеріалами сесії запропонував зняти з . . . 
розгляду порядку денного ВСІ запропоноваН1 проекти РІшень 

.. ~.oo 

та закрити заСІДання сеСll. 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Виступив в підтримку пропозиції депутата Різаненка П.О. 

додавши, що відсутні обrpунтування, мотивовані пропозиції 

щодо необхідності скликання позачергової сесії. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Наголосив, що вранці зареєстрував в апараті ради заяву

вимогу щодо надання для ознайомлення та копіювання 

мотивованих пропозицій про скликання шістнадцятої 

позачергової сесії із зазначенням питань, розгляд яких 
.. .... .. .. -.. 

пропонується, П1дписаН1ІНІЦІаТОРОМ скликання ceCll. 
Повідомив, що відповідно до статті 46 Закону У країни «Про 

. .. 
МІсцеве самоврядування» порядок скликання черговО1 та 

позачергової сесії ради визначається регламентом ради. В 

статті 1 З Регламенту зазначено про право скликати . . . 
позачергову сеСІЮ МІСЬКИМ головою в разІ надходження 

пропозицій про їі скликання. 

Щодо наявності мотивованих пропозиції про необхідність 

скликання позачергової сесії, повідомив про надходження 

на його ім'я службових та доповідних записок від 
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Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

начальниКІВ вщд1Л1В та управЛ1НЬ, в яких наведена 

аргументація щодо необхідності розгляду питань на 

позачерговій сесії (зачитав службові та доповідні записки, 

які додаються). 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Повторно наголосив про порушення статті 14 Регламенту в 
частині надання депутатам для ознайомлення матеріалів до 

позачергової сесії, і тому повідомив, що буде голосувати 

«проти» при розгляді проектів рішень, оскільки фізично не 

мав можливості ознайомиться з матеріалами сесії. 

Михайлов О.М. - депутат міської ради. 

Запропонував завершити дискусію та перейти до 

затвердження та розгляду порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 

П.О. про зняття всіх питань порядку денного та, відповідно, 

закриття засідання сесії міської ради. Хто за дану 

пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 2 
"проти" - 30 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. щодо . . 
зняття ВСІХ питань порядку денного та закриття засщання 

сесії міської ради. 

Якщо запитань та пропозицій до порядку денного більше не 

має, ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок 

денний в цілому, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-2 
- не було 

- не було. 

Прийняти порядок денний в цілому: 

1. Про внесення змін до «Міської програми комплексної реконструкції кварталів 
застарілого житлового фонду в м. Бровари на 2008-2015 роки», затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 25.07.2008 N2795-40-05. 
2. 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 N~Й27-06-06. 
3. Про внесення змін до плану грошових надходжень до міського фонду «Охорона 
та раціональне використання природних ресурсів» на 2011 рік затвердженого 

рішенням Броварської міської ради від 21.04.2011 року N2219-08-06. 
4. Про внесення змін до Міської програми фінансової підтримки житлово

будівельних кооперативів та об»єднань співвласників багатоквартирних будинків 

на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 15.09.2 011 
N2340-13-06. 
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5. Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 14 січня 
2008 року за ЛГ~593-32-05 «Про затвердження «Міської програми по будівництву та 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008-2011 
роки». 

6. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 

30.12.2010 ЛГ2110-05-06 «Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2011 рік» (з наступними змінами). 
7. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 рокуЛГ~ 

114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8,». 
8. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0674 га, розташованої по вул. 
Чкалова в районі розміщення :М:РЕВ ДАІ, за результатами аукціону від 29 
листопада 20 11 року. 
9. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0812 га, розташованої по вул. 
Чкалова в районі розміщення :М:РЕВ ДАІ, за результатами аукціону від 29 
листопада 2011 року. 
10. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,0052 га, розташованої по 
вул. Шевченка в районі розміщення будинку ЛГ2 27, за результатами аукціону від 29 
листопада 20 11 року. 
11. Про визнання аукціону з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,271 О га, розташованої по вул. Грушевського в районі розміщення будинку ЛГ2 1 
від 29 листопада 2011 року таким, що не відбувся. 
12. Про визнання аукціону з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,600 га, розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення 

шиноремонтного заводу, від 29 листопада 2011 року таким, що не відбувся. 
13. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок, . . . 
поновлення договорш оренди земельних ДІЛянок, надання ДОЗВОЛІв на складання 

технічної документації по оформленню права користування земельними ділянками, 

продовження теРМІНІВ укладання та проведення державної реєстрації договорів 
• • 10 .. .. 

оренди земельних ДІЛянок І договорш про внесення змlН до договорlВ оренди 

земельних ділянок юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішення 

Броварської міської ради. 

14. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на 
виготовлення технічної документації по оформленню права власності та 

користування, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність та внесення змін до рішення Броварської . .. 
МІСЬКOl ради. 

15. Про надання дозволу на розстрочення виплати суми за земельну ділянку. 
16. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 року 
ЛГ~3 82-14-06 та додатку до рішення Броварської міської ради від 20.1 0.2011 року 
ЛГ~3 80-14-06. 
17. Про надання повноважень щодо укладання договору про оплату авансового 

. .. ~ 

внеску в рахунок оплати цlНИ земельнOl ДІЛянки. 

18. Про надання згоді на безоплатне прийняття у комунальну власНlСТЬ 

територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вулиці Воїнів

Інтернаціоналістів, 12. 
19. Про приватизацію житлових приміщень гуртожитку по вул. Київській, 298-А. 

4 



20. Про надання дозволу на передачу комунального майна. 
21. Різне 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Про внесення змін до «Міської програми комплексної 

реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в 

м. Бровари на 2008-2015 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 25.07.2008 Х!!795-40-05. 
Вознюк К.а. - начальник управління житлово-комунального 
господарства. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи 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" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 430-16-06 (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 Х!!127-06-06. 
Вознюк К.а. - начальник управління житлово-комунального 
господарства. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Виступив із запитаннями по П.1.1 та п.1.28, а саме, чому 

зменшуються суми по розділу «Утримання доріг» 

загального фонду та по розділу «Утримання та ремонт 

житлового фонду» по цільовому фонду. 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

3. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Вознюк К.а. - начальник управління житлово-комунального 
господарства. 

Пояснив що в П.1.1 знімаються кошти, що передбачені на 

експлуатаційні витрати по утриманню доріг, а саме на Їх . . 
розчищення та посипання П1ско-соляною СУМІШШЮ в 

осінньо-зимовий період. Тому, в зв'язку з відсутністю 

потреби в виконанні цих робіт, пропонується зняти кошти 

для Їх використання до кінця фінансового року. 

Виступив з роз'ясненням щодо зменшення коштів в П.1.28 

розділу «Утримання та ремонт житлового фонду» по 

цільовому фонду, пояснивши, що для виконання будь-яких 

робіт необхідно проходити державну експертизу, тому було 

запропоновано залишити кошти лише для ремонту тих 

ліфтів, які пройшли державну експертизу. 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради. 

Повідомив, що на засіданні профільної комісії даний проект 

рішення розглядався, зауважень не було, рекомендовано 

прийняти в цілому. На засіданні КОМІСll депутатом 

Сімутіним Р.В. піднімались дані питання, на які йому була 

надана вичерпна відповідь. Тому пропонується перейти до 

прийняття проекту рішення в цілому. 

Якщо запитань та зауважень більше не має пропонується 

прийняти дане рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували
j

' - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 431-16-06 (додається). 
Про внесення змін до плану грошових надходжень до 

міського фонду «Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів» на 2011 рік 

затвердженого рішенням Броварської міської ради від 

21.04.2011 року К!!219-08-06. 
Вознюк К.а. - начальник управління житлово-комунального 
господарства. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти " - 2 
"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 
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Голосували: 

Вирішили: 

4. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 432-16-06 (додається). 
Про внесення змін до Міської- програми фінансової 

підтримки житлово-будівельних кооперативів та 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 15.09.2011 Х!!340-13-06. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-комунального 
господарства. 

Доповів по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Уточнив у доповідача щодо ОСББ по вул. Лагунової, 18-б, 

чи справді, що це єдине ОСББ яке отримало 117 ТИС.грн на 
ремонт ліфтів? 

Вознюк К.О. - начальник управління житлово-комунального 
господарства. 

Підтвердив цю інформацію, зазначивши, що отримання 
цих коштів зумовлено тим, що серед усіх ОСББ, які 

подали заявки на отримання коштів для ремонтів ліфтів, 

ОСББ по вул. Лагунової, 18-б єдине пройшло експертизу. 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Запитав, чому не виділяються кошти на проведення 

експертизи та ремонтних робіт ліфтів в будинках, яким 

понад 20 років. 
Вознюк К.О. - начальник управління житлово-комунального 
господарства. 

Пояснив, що на сесії міської ради затверджувався план 

фінансування для проходження експертизи та проведення 

капітального ремонту ліфтів в будинках, які знаходяться в 

комунальній власності міста та потребують виконання 

ремонтних робіт. Протягом 2011 року було витрачено 

більше 1 оо ТИС.грн. на проходження експертизи, а з січня 
2012 року заплановано витратити близько 800 ТИС.грн. на 
проведення ремонтів ліфтів, які в ході обстеження були 
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Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

виявлені як такі, що потребують проведення капітального 

ремонту. 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 

Повідомив, що він спільно з представниками управління 

житлово-комунального господарства комісійно обстежив всі 

будинки свого 10 виборчого округу. Відповідно до 

складених актів є будинки в яких необхідно робити ремонт 

ліфтів. Чому жоден з цих будинків не попав до переліку 

будинків в яких передбачено у 2012 році проведення 

капітального ремонту ліфтів. 

Вознюк К.О. - начальник управління житлово-комунального 
господарства. 

Пояснив, що в даному випадку йде мова про ліфти, які вже 

вийшли з ладу або мають поломки, які не дозволяють їх 

експлуатувати, тому було проведене їх технічне 

обстеження та наданий висновок експерта про 

необхідність проведення капітального ремонту. 

Наголосив депутату Сімутіну Р.В., щО зараз розглядається 

питання Міської програми фінансової підтримки житлово

будівельних кооперативів та об' єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, відповідно до якої були 

виділені кошти згідно із наданими заявками від ОСББ, тобто . . 
кошти використаН1 за ЦІЛьовим призначенням. 

Голубовський Г.П. - заступник міського голови. 

Роз' яснив, що включення до переліку ліфтів, що потребують 

капітального ремонту відбувається тільки після їх 

обстеження управлінням житлово-комунального 

господарства на основі приписів Держгірпромнагляда. 

Андрієвський В.А. - депутат міської ради. 

Повідомив, що на засіданні профільної комісії даний проект 

рішення розглядався, зауважень не було, рекомендовано 

прийняти в цілому. 

Якщо запитань та зауважень більше не має пропонується 

прийняти дане рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

H~ 433-16-06 (додається). 
Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 

міської ради від 14 січня 2008 року за N!!593-32-05 «Про 
затвердження «Міської програми по будівництву та 

реконструкції магістральних вулиць загальноміського 

призначення на 2008-2011 роки». 
Мельник О.П. - виконуюча обов'язки начальника відділу 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

6. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

7. СЛУХАЛИ: 

Головуючий: 

капітального будівництва. 

Доповіла по проекту рішення. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"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" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 434-16-06 (додається). 
Про внесення змін та доповнень до РІшення 

Броварської міської ради від 30.12.2010 Х!!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 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"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" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 435-16-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 30.12.2010 рокуХ!! 114-05-06 «Про бюджет 

міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8,». 
Звернувся до доповідача з проханням детально роз'яснити 

депутатам причину необхідності прийняття даного проекту 

РІшення. 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

8. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Паламарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 

Пояснила, що відповідно до рішення Київської обласної 

ради від 14.12.2011 N2 239-13-VI, щодо внесення змін до 
обласного бюджету на 2011 рік, виникла необхідність 

врахувати в бюджеті міста зміни в частині міжбюджетних 

трансфертів, а також в зв'язку із завершенням бюджетного 

року та з необхідністю забезпечення в повному обсязі 

бюджетними призначеннями на виплату заробітної плати та 

енергоносіїв закладів освіти. Дані причини зумовили 

необхідність винесення даного проекту рішення на 

позачергову сеСІЮ. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - не було 

"утримались" - не було 

"не голосували" - не було 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Антоненко В.а. - депутат міської ради. 

Попросив роз'яснити причину зняття коштів у п.2.1.5, Їх 

не вистачило в повній мірі чи вони просто не були 

освоєні? 

Паламарчук Н.а. - начальник фінансового управління. 

Пояснила, що ці кошти є невикористаним залишком. 

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" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 436-16-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 

0,0674 га, розташованої по вул. Чкалова в районі 

розміщення МРЕВ ДАІ, за результатами аукціону від 

29 листопада 2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІддшу - заступник начальника. 

Доповів по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" 

"утримались" 

"не голосували" 

-2 
- не було 

- не було. 
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Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

9. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення? 

Антоненко В.О. - депутат міської ради. 

Попросив уточнити чи зазначаються десь терміни на . . 
укладання та реєстраЦІЮ договорІВ оренди, адже на 

попередній сесії розглядалось питання продовження 

теРМІНУ укладання договору оренди. 

Роз' яснив, що відповідно до чинного законодавства 

договір має буди зареєстрований протягом 14 днів з 

моменту його укладання. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією внести технічну правку в п.1, а . . 
саме заМІСТЬ СЛІв «що додається» прописати слова «що не 

'. .. 
додається», ОСК1Льки н1 до даного проекту РІшення н1 до 

решти подібних договір куплі-продажу не наданий. 

Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 

П.О. про внесення зміни у П.1 виклавши замість слів «що 

додається» слова «що не додається». Хто за дану 

ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 3 
"проти" - 28 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

щодо внесення змін у П.l. 

Якщо запитань та зауважень до проекту рішення більше 

не має, пропонується перейти до голосування за 

прийняття проекту рішення в цілому. Хто за дану 

ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N.Q 437-16-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 

0,0812 га, розташованої по вул. Чкалова в районі 

розміщення МРЕВ ДАІ, за результатами аукціону від 

29 листопада 2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДД1ЛУ - заступник начальника. 

Доповів по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

10. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

11. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Чи є інші ПрОПОЗИЦll 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" -30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 438-16-06 (додається). 
Про надання в оренду земельної ділянки площею 

0,0052 га, розташованої по вул. Шевченка в районі 

розміщення будинку N!! 27, за результатами аукціону 
від 29 листопада 2011 року. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного В1Ддшу - заступник начальника. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"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" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 439-16-06 (додається). 
Про визнання аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,2710 га, розташованої по 
вул. Грушевського в районі розміщення будинку N!! 1 
від ~9 листопада 2011 року таким, що не відбувся. 
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного В1Ддшу - заступник начальника. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану пропозиЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

12. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

13. СЛУХАЛИ: 

"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" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 440-16-06 (додається). 
Про визнання аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,600 га, розташованої по 

бульв. Незалежності в районі розміщення 

шиноремонтного заводу, від 29 листопада 2011 року 
таким, 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" - 30 
"проти " - 2 
"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" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 441-16-06 (додається). 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок, 

поновлення договорів оренди земельних ділянок, 

надання дозволів на складання технічної документації по 

оформленню права користування земельними 

ДІЛянками, 

проведення 

земельних 

договорІВ 

фізичним 

продовження термінів укладання та 

державної реєстрації договорів оренди 

ДІЛянок 

оренди 

особам 

і договорів про внесення змін до 

земельних ділянок юридичним і 

та внесення змін до рішення 
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Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Виступив: 

Виступив: 

Головуючий: 

Доповідає: 

Виступив: 

Доповідає: 

Виступив: 

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" - 30 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Чи є інші пропозиції чи запитання до даного проекту 

рішення? 

Іваненко О.В. - депутат міської ради. 

Повідомив, що в зв'язку з тим, що проекти рішень були 

надані в день сесії, фізично не встиг вивчити питання 13 та 
14 порядку денного, тому попереджує, що не може 

голосувати ні «зю> ні «проти» прийняття запропонованих 

РІшень. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Виступив з пропозицією щодо зняття П.3 даного проекту 

рішення стосовно ТОВ «Альянс Новобуд», в зв'язку з тим, 

що по даному питанню слідчим відділом СБУ порушена 

кримінальна справа. Отже розгляд та прийняття даного 

РІшення є незаконним. 

До сесійної зали зайшов депутат Грєдунов Є.В. 

Всього в залі присутньо 32 депутати. 

Попросив доповідача прокоментувати виступ депутата та 

повідомити чи є факти про порушення кримінальної справи 

по даному питанню 1 чи вилучались документи. 

Майборода С .А. - виконуюча обов' язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Повідомила, що ні постанови, ні заборони на розгляд даного 

питання в зв' язку з порушенням кримінальної справи у 

земельний відділ Броварської міської ради не надходило. 

Вилучення документів було, але воно стосувалось надання 

земельних ділянок громадянам у власність за 2009 - 2010 
роки. Документи ТОВ «Альянс Ново буд» надані в повному 

обсязі, відповідно до чинного законодавства 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Запитав у доповідача чи був складений протокол вилучення 

документів і чи вказано там в рамках якої кримінальної 

справи відбулось вилучення документів. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Пояснила, що протокол вилучення є, але постанови про 

порушення кримінальної справи не має. 

Сімутін Р.В. - депутат міської ради. 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

14. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Доповідає: 

Зауважив, що перед тим як вилучати документи, 

представники СБУ повинні були надати для ознайомлення 
~.. . .... 

постанову про порушення КРИМІНальнО1 справи, в разІ 11 

відсутності земельний відділ не мав права надавати 

документи. 

Різаненко П.О. - депутат міської ради. 

Повторно наголосив про свою пропозицію щодо зняття П.3 

даного проекту рішення стосовно ТОВ «Альянс Новобуд». 

Ставиться на голосування пропозиція депутата Різаненка 

П.О. щодо зняття пункту 3 проекту рішення. Хто за дану 
ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 2 
"проти" - 29 
"утримались" - 2 
"не голосували" - не було. 

Не підтримувати пропозицію депутата Різаненка П.О. 

щодо зняття пункту 3 проекту 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" - 30 
"проти" - 2 
"утримались" - 1 
"не голосували" - не було. 

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 442-16-06 (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 ВІДдшу - заступник начальника. 

Доповіла по суті питання та наголосила про рекомендовані 

зміни до проекту рішення профільною комісією. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІЮ, прошу голосувати. 

"за" - 31 
"проти " - 2 
"утримались" - не було 

"не голосували" - не було. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІддшу - заступник начальника. 
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Виступив: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

15. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

За рекомендацією профільної КОМІСl1 пропонується зняти 

п. 7.4, стосовно Листопада Олександра Івановича, для 

додаткового вивчення та викласти у наступній редакції у 

пункті «15. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та інвестицій відкласти для 

додаткового вивчення розгляд питання надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Листопаду 

Олександру Івановичу, проживаючому по вул.КиївськіЙ,298-

а кв.80, орієнтовною площею 0,0700га, за рахунок земель 

резервних територій міста (інші землі - без рослинного 

покрову або з незначним рослинним покровом), для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул.ЯлинковіЙ» . 

Із сесійної зали вийшов депутат Кузьменко Б.Д. 

Всього присутньо 31 депутат. 
Андрєєв В.О. - заступник міського голови. 

Пояснив, що зняття даного пункту до вивчення полягає в 

необхідності перевірити наявність зон обмежень по даній 

земельній ділянці, оскільки поряд знаходиться ЛЕП, а 

відповідних документів не було надано. 

Ставиться на голосування пропозиція профільної КОМІСll 

щодо зняття для додаткового вивчення п. 7.4. Хто за дану 
ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"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 цшому ЗІ 

ЗМІНою. 

Хто за те, щоб прийняти дане РІшення в ЦІЛому з 

проголосованою ЗМІНою, прошу голосувати. 

"за" - 28 
"проти" - 2 
"утримались" - 1 
"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в ЦІЛому ЗІ 

зміною N2 443-16-06 (додається). 
Про надання дозволу на розстрочення виплати суми за 

земельну ділянку. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДДІЛу - заступник начальника. 

Доповіла по суті питання. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

16. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

17. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"проти " - 2 
"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" - 30 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 444-16-06 (додається). 
Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради від 20.10.2011 року Х2382-14-06 та додатку до 

рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 року 
Х2380-14-06. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДд1ЛУ - заступник начальника. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"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" - 30 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 445-16-06 (додається). 
Про надання повноважень щодо укладання договору 

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника 

земельного ВІДд1ЛУ - заступник начальника. 

Доповіла по суті питання. 
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Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

18. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

19. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"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" - 30 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 446-16-06 (додається). 
Про надання згоді на безоплатне прийняття у 

комунальну власність територіальної громади м. 

Бровари гуртожитку по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, 

12. 
Данюк Т.І. - начальник управління комунальної власності. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"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" -30 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

N2 447-16-06 (додається). 
Про приватизацію житлових приміщень гуртожитку 

по вул. Київській, 298-А. 

Данюк т.І. - начальник управління комунальної власності. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу. Хто за 

дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 30 
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Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

20. СЛУХАЛИ: 
Доповідає: 

Головуючий: 

Голосували: 

Головуючий: 

Головуючий: 

Голосували: 

Вирішили: 

27. Різне. 
Виступив: 

"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" - 30 
"проти " - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 448-16-06 (додається). 
Про надання дозволу на передачу комунального майна. 

Данюк Т.І. - начальник управління комунальної власності. 

Доповіла по суті питання. 

Пропонується прийняти дане рішення за основу . Хто за 
дану ПРОПОЗИЦІю, прошу голосувати. 

"за" - 30 
"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" - 30 
"проти" - 1 
"утримались" - не було 

"не голосували" - 1. 
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому 

NQ 449-16-06 (додається). 

Різаненко п.о. - депутат міської ради. 

Виступив з наступних питань: 

1. Повідомив про те, що під час його звітування, як 

депутата Броварської міської ради 08.12.2011 року, 

мешканцями округу NQ 20 та NQ 21 було надано 

протокольне доручення довести до відома Броварської 

міської ради та її органів, необхідність прийняття . . . 
рішень щодо капІТального ремонту та ВІДновлення 

роботи басейну «Хвиля», розташованого на території 

мікрорайону «Торгмаш» та збереження басейну у 

комунальній власності міста (додається). 

2. Повідомив про те, що йому було доручено передати 
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Головуючий: 

Секретар ради 

Міський голова 

звернення Броварському міському голові та депутатам 

Броварської міської ради від мешканців м.Бровари з . . 
вимогою не скорочувати теРИТОРІЮ МІСЬКОГО парку 

«Перемога» на 0,07 га та забезпечити збереження 

зелених насаджень у парковій зоні (додається). 

Чи є ще якісь оголошення? 

Якщо заперечень немає, оголошую про закриття 

засідання шістнадцятої позачергової сесії Броварської . .. 
МІСЬКО1 ради шостого скликання. 

" 

Звучит.ь Гімн України. 

О.В.Семенюк 

І.В. Сапожко 
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