03

ПЕРЕЛІК
рішень, прийнятих на третій черговій сесії Броварської
міської ради VI скликання
від 9 грудня 2010 року

№
п/п

Назва рішення

1. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної
громади м. Бровари ДНЗ «Білочка».
2. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної
громади м. Бровари повітряних ліній електропередачі Пл-0,4 кВ від
КТП-27.
3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної
громади м. Бровари зовнішніх мереж електро- та газопостачання по
вулицях Прилуцька, Покровська, Б.Хмельницького, Кутузова,
Гастелло, Конощенка, Зелена, Авіаційна та Будівельників.
4. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної
громади м. Бровари зовнішніх електричних мереж по вулицях:
Василя Симоненка, Фельдмана, Івана Нечуя-Левицького та
Платона Майбороди.
5. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної
громади м.Бровари зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
до житлових будинків ДП «Київське облплемпідприємство».
6. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну
власність територіальної громади м. Бровари державного майна
7. Про надання дозволу на списання основних засобів.
8. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну
власність територіальної громади м.Бровари автодоріг від
Казенного заводу порошкової металургії.
9. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну
власність територіальної громади м.Бровари зовнішніх мереж
водопостачання та каналізації до житлових будинків, що
перебувають на балансі ТОВ ДБК «Меркурій».
10. Про внесення змін та доповнень до Міської програми оформлення
прав власності на нерухоме майно територіальної громади м.
Бровари на 2008 рік.
11. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від
18.09.2008 №864-45-05 «Про надання згоди на безоплатне
прийняття у комунальну власність територіальної громади
м.Бровари складу військового містечка №201, що перебуває на
балансі Київського квартирно-експлуатаційного управління.

Номер
рішення
36-03-06
37-03-06

38-03-06

39-03-06

40-03-06

41-03-06
42-03-06
43-03-06

44-03-06

45-03-06

46-03-06

12.

13.
14.

15.
16.
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Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 47-03-06
громади м. Бровари обладнання ГРП котельні по бульвару
Незалежності, 26/3.
Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну
48-03-06
власність територіальної громади м. Бровари зовнішньої мережі
водопроводу по провулку Старотроїцькому.
Про внесення змін в додаток 1 рішення Броварської міської ради 49-03-06
від 29.01.2009 №1015-55-05 «Про створення постійної комісії із
забезпечення реалізації житлових проблем громадян м. Бровари».
Про встановлення пільгової орендної плати.
50-03-06
Про надання дозволу на передачу технічних паспортів на вулиці
51 -03-06
міста Бровари з балансу виконавчого комітету Броварської міської
ради.

17. Про затвердження передавального акту матеріальних цінностей
Комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора
№2» комунальному підприємству «Служба замовника».
18. Про передачу на баланс ОСББ «Житловий комплекс «Атлант» І
пускового комплексу (секція «А») та II пускового комплексу
(секція «Б») житлового будинку № 8Б по вул. Красовського.
19. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради.
20. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від
15.10.2009 «Про затвердження міської комплексної програми
запобігання дитячій бездоглядності, підтримки сімей з дітьми
«Назустріч дітям» на 2010-2017 роки» та затвердження Положення
про спеціалізоване формування СЗ «Броварський міський центр
соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді» «Прийомна сім»я
термінового влаштування дітей, які залишилися без батьківського
піклування».
21. Про припинення права користування земельними ділянками,
затвердження технічної документації
із землеустрою щодо
передачі в оренду та у постійне користування земельних ділянок,
продовження термінів користування земельними ділянками,
надання дозволів на складання технічної документації по
оформленню
права
користування
земельними
ділянками
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень
Броварської міської ради.
22. 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 рішень Броварської міської ради.
23. Про
попереднє
погодження
місць
розташування
малих
архітектурних форм.

52-03-06

53-03-06

54-03-06
55-03-06

56-03-06

57-03-06

58-03-06

з
24. Про продаж земельних ділянок
59-03-06
25. Про надання повноважень щодо укладання договору про оплату 60-03-06
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
26. Про затвердження рішень виконавчого комітету Броварської 61-03-06
' міської ради щодо передачі в приватну власність земельних
ділянок громадянам.
27. Про затвердження договорів оренди землі та договорів про 62-03-06
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, договорів
купівлі
продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення.
28. Про затвердження персонального складу погоджувальної комісії по 63-03-06
вирішенню спірних земельних питань та інших питань, пов'язаних
з розмежуванням земельних ділянок.
29. Про затвердження персонального складу комісії по добору 64-03-06
земельних ділянок які виставляються для продажу на аукціоні або
права на які виставляються для такого продажу.
30. Про внесення змін в пункт 2 рішення Броварської міської ради від 65-03-06
05.08.2010 року №1614-87-05 « Про затвердження Положення та
персонального складу комісії з розгляду питань, пов'язаних з
погодженням документації із землеустрою».
31. Про внесення змін та доповнень до Програми розробки
66-03-06
містобудівної документації в м. Бровари, затвердженої рішенням
Броварської міської ради від 14 січня 2008 р. №596-32-05.
32. Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва в м.
67-03-06
Бровари на 2011 -2012 роки.
33. Про призначення головного редактора газети «Броварська 68-03-06
панорама».
34. Про затвердження списку народних засідателів Броварського 69-03-06
міськрайонного суду Київської області.
35. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора 70-03-06
радника юстиції Щербини С.А. від 06.12.2010р. №5077 вих. на
рішення Броварської міської ради №1779-81-05 від 15.04.2010р.
«Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,4200 га,
розташованої по вул. Грушевського, 17-6».

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ

№03

Третьої чергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання
09 грудня 2010 року
Всього депутатів міської ради
Присутні на сесії:
Депутати міської ради V скликання:
Міський голова
Запрошені:

м. Бровари
-42
-38
9 (список додається).

Із депутатів Броварської міської ради відсутні: - 4
1. Андрієвський В.А.
- причина відсутності не відома
2. Антоненко В.О.
- причина відсутності не відома
3. БабінМ.Я.
- запізнення
4. Чабур В.І.
- хворий
Головує на сесії: Сапожко Ігор Васильович - міський голова.
Головуючий:
На сесії зареєструвались 38 депутатів - у нас є кворум.
Поступила пропозиція відкрити третю чергову сесію
Броварської міської ради шостого скликання. Хто за дану
пропозицію прошу голосувати.
"за "
- 39
Голосували:
"проти "
- не було
" утримались " - не було
"не голосували" - не було.
Відкрити третю чергову сесію Броварської міської ради VI
Вирішили:
скликання.
Головуючий: Привітав всіх присутніх зі святом місцевого самоврядування.
Головуючий:

Чи є зауваження до присутніх у сесійній залі?
Зауважень не було.
Затвердження Порядку денного:

Голосували:

Прийняти Порядок денний за основу:
"за"
- 39

"проти"
- не було
"утримались"
- не було
"не голосували" - не було.
До сесійної зали зайшов депутат Бабін М.Я.
Всього у сесійній залі 39 депутатів.

Головуючий:

Голосували:

Головуючий:

Голосували:

Голосували:

До порядку денного за рекомендаціями профільних
комісій пропонується внести наступні зміни:
1. За пропозицією постійної комісії з питань соціальноекономічного та культурного розвитку, бюджету,
фінансів і цін пропонується зняти та доручити додатково
вивчити постійною комісією з питань соціального
захисту населення, охорони здоров'я та довкілля та
постійною комісією з питань освіти, науки, культури та
релігії проект рішення «№21.Про затвердження штатних
розписів соціально-реабілітаційного центру (дитяче
містечко) «Любисток» служби у справах дітей
Броварської міської ради» та центру опіки дитини служби
у справах дітей Броварської міської ради»;
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
2. Включити до порядку денного додаткове питання «Про
затвердження списку народних засідателів Броварського
міськрайонного суду Київської області»;
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
3. Включити до порядку денного додаткове питання «Про
розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора
радника юстиції Щербини С.А. від 06.12.2010 р. № 5077
вих. на рішення Броварської міської ради № 1779-81-05
від 15.04.2010 р. «Про продаж права оренди земельної
ділянки площею 0,4200 га, розташованої по вул.
Грушевського, 17-6».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
- 39
"проти"
-1
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний в цілому з
відповідними змінами, прошу голосувати.
"за"
- 40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.

Вирішили:
Прийняти порядок денний в цілому з проголосованими змінами:
1. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади
м. Бровари ДНЗ «Білочка».
2. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади
м. Бровари повітряних ліній електропередачі Пл-0,4 кВ від КТП-27.
3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади
м. Бровари зовнішніх мереж електро- та газопостачання по вулицях
Прилуцька,
Покровська,
Б.Хмельницького,
Кутузова,
Гастелло,
Конощенка, Зелена, Авіаційна та Будівельників.
4. Про безоплатне прийняття
у комунальну власність територіальної
громади м. Бровари зовнішніх електричних мереж по вулицях: Василя
Симоненка, Фельдмана, Івана Нечуя-Левицького та Платона Майбороди.
5. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади
м. Бровари зовнішніх мереж водопостачання та каналізації до житлових
будинків ДП «Київське облплемпідприємство».
6. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари державного майна.
7. Про надання дозволу на списання основних засобів.
8. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної іромади м. Бровари автодоріг від Казенного заводу
порошкової металургії.
9. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж водопостачання та
каналізації до житлових будинків, що перебувають на балансі TOB ДБК
«Меркурій».
10. Про внесення змін та доповнень до Міської програми оформлення прав
власності на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари на 2008
рік.
11. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 18.09.2008
№864-45-05 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну
власність територіальної громади м. Бровари складу військового містечка
№201, що перебуває на балансі Київського квартирно-експлуатаційного
управління.
12. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної
громади м. Бровари обладнання ГРП котельні по бульвару Незалежності,
26/3.
13. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари зовнішньої мережі водопроводу по
провулку Старотроїцькому.

14. Про внесення змін в додаток 1 рішення Броварської міської ради від
29.01.2009 №1015-55-05 «Про створення постійної комісії із забезпечення
реалізації житлових проблем громадян м. Бровари».
15. Про встановлення пільгової орендної плати.
16. Про надання дозволу на передачу технічних паспортів на вулиці міста
Бровари з балансу виконавчого комітету Броварської міської ради.
17. Про затвердження передавального акту матеріальних цінностей
Комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора №2»
комунальному підприємству «Служба замовника».
18. Про
передачу на баланс ОСББ «Житловий комплекс «Атлант» І
пускового комплексу (секція «А») та II пускового комплексу (секція «Б»)
житлового будинку № 8Б по вул. Красовського.
19. Про затвердження змін до структури, загальної чисельності апарату
міської ради та виконкому, виконавчих органів ради.
20. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 15.10.2009
«Про затвердження міської комплексної програми запобігання дитячій
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017
роки» та затвердження Положення про спеціалізоване формування СЗ
«Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»
«Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, які залишилися без
батьківського піклування».
21. Про
припинення
права
користування
земельними
ділянками,
затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі в
оренду та у постійне користування земельних ділянок, продовження
термінів користування земельними ділянками, надання дозволів на
складання технічної документації по оформленню права користування
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до
рішень Броварської міської ради.
22. 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 рішень Броварської міської ради.
23. Про попереднє погодження місць розташування малих архітектурних
форм.
24. Про продаж земельних ділянок.
25. Про надання повноважень щодо укладання договору про оплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
26. Про затвердження рішень виконавчого комітету Броварської міської ради
щодо передачі в приватну власність земельних ділянок громадянам.
27. Про затвердження договорів оренди землі та договорів про внесення змін
до договорів оренди земельних ділянок, договорів купівлі
продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
28. Про затвердження персонального складу погоджувальної комісії по
вирішенню спірних земельних питань та інших питань, пов'язаних з
розмежуванням земельних ділянок.

29. Про затвердження персонального складу комісії по добору земельних
ділянок які виставляються для продажу на аукціоні або права на які
виставляються для такого продажу.
30. Про внесення змін в пункт 2 рішення Броварської міської ради від
05.08.2010 року №1614-87-05 « Про затвердження Положення та
персонального складу комісії з розгляду питань, пов'язаних з
погодженням документації із землеустрою».
31. Про внесення змін та доповнень до Програми розробки містобудівної
документації в м. Бровари, затвердженої рішенням Броварської міської
ради від 14 січня 2008 р. №596-32-05.
32. Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва в м.
Бровари на 2011-2012 роки.
33. Про призначення головного редактора газети «Броварська панорама».
34. Про затвердження списку народних засідателів Броварського
міськрайонного суду Київської області.
35. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора радника
юстиції Щербини С.А. від 06.12.2010 р. № 5077 вих. на рішення
Броварської міської ради № 1779-81-05 від 15.04.2010 р. «Про продаж
права оренди земельної ділянки площею 0,4200 га, розташованої по
вул .Грушевського, 17-6».
36. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари ДНЗ «Білочка».
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
2. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
-40
"за"
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 3603-06 (додається).
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари повітряних ліній
електропередачі Пл-0,4 кВ від КТП-27.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
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Голосували:

Головуючий:

дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
3. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 3703-06 (додається).
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж
електро- та газопостачання по вулицях Прилуцька,
Покровська, Б.Хмельницького, Кутузова, Гастелло,
Конощенка, Зелена, Авіаційна та Будівельників.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
До даного проекту рішення у п.4 вноситься зміна, а саме
згідно звернення представників ВАТ «Київоблгаз»,
пропонується викласти даний пункт в наступній редакції «
п. 4 Доручити Управлінню комунальної власності
Броварської міської ради, для здійснення технічної
експлуатації, безоплатно передати на баланс ВАТ
«Київоблгаз», зазначені в п.1.2 цього рішення, об'єкти
газопостачання».
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хто за пропозицію внести зміну у п.4, прошу голосувати.
"за"
-40
"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 зі
зміною.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою зміною, прошу голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було

Вирішили:
4. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованою зміною № 38-03-06 (додається).
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної
громади
м.
Бровари
зовнішніх
електричних мереж по вулицях: Василя Симоненка,
Фельдмана, Івана Нечуя-Левицького та Платона
Майбороди.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
5. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 3903-06 (додається).
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж
водопостачання та каналізації до житлових будинків ДП
«Київське облплемпідприємство».
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
-40
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 407

03-06 (додається).
10. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади м.
Бровари державного майна.
Доповідає:
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Головуючий:
Запропонував 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?
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Виступив:
Попросив надати роз'яснення щодо терміну придатності
обладнання їдальні, яке передасться з балансу ЗАТ
«Броварський завод пластмас».
Виступив:
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Надав роз'яснення щодо терміну придатності обладнання
їдальні, його остаточної вартості та причину прийняття у
комунальну власність територіальної громади міста, згідно
звернення Фонду держмайна.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Головуючий:
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
7. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 4103-06 (додається).
Про надання дозволу на списання основних засобів.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
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Вирішили:
8. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 4203-06 (додається).
Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади м.
Бровари автодоріг від Казенного заводу порошкової
металургії.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
9. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 4303-06 (додається).
Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади м.
Бровари зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
до житлових будинків, що перебувають на балансі TOB
ДБК «Меркурій».
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
- не було
"проти "
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
- 40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 4403-06 (додається).
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10. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Про внесення змін та доповнень до Міської програми
оформлення прав власності на нерухоме майно
територіальної громади м. Бровари на 2008 рік.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
11. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 4503-06 (додається).
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
від 18.09.2008 №864-45-05 «Про надання згоди на
безоплатне прийняття у комунальну
власність
територіальної громади м. Бровари складу військового
містечка №201, що перебуває на балансі Київського
квартирно-експлуатаційного управління.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
12. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
-40
"за"
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 4603-06 (додається).
Про безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Бровари обладнання ГРП
котельні по бульвару Незалежності, 26/3.
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Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
13. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
В додаток даного проекту рішення вноситься технічна
правка, в назві замінити «...бульв. Незалежності,26/1...» на
«...бульв. Незалежності, 26/3...».
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
- не було
"проти "
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хто за пропозицію внести технічну правку в додаток
проекту рішення, прошу голосувати.
-40
"за"
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 з
правкою.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою технічною правкою, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
технічною правкою № 47-03-06 (додається).
Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади м.
Бровари зовнішньої мережі водопроводу по провулку
Старотроїцькому.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
- не було
"проти "
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
-40
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 48п

14. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
15. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:

03-06 (додається).
Про внесення змін в додаток 1 рішення Броварської
міської ради від 29.01.2009 №1015-55-05 «Про створення
постійної комісії із забезпечення реалізації житлових
проблем громадян м. Бровари».
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
В додаток проекту рішення вноситься технічна правка, а
саме, «Багнюк Валентин Віталійович - депутат Броварської
міської ради» прописати як «Багнюк Валентин Віталійович
- головний лікар Броварської центральної районної лікарні
- член виконавчого комітету Броварської міської ради»
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хто за пропозицію внести технічну правку в додаток
проекту рішення, прошу голосувати.
"за"
-40
"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 з
правкою.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому
проголосованою технічною правкою, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
технічною правкою № 49-03-06 (додається).
Про встановлення пільгової орендної плати.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
За пропозицією профільної комісії до даного проекту
рішення в додаток вносяться наступні зміни, а саме:
- у п.1.4. стосовно ФОП Різаненко В.К.- розмір пільгової
орендної плати змінити з 30% на 50%;
- у п.1.5 стосовно ФОП Різаненко В.К. - розмір пільгової
орендної плати змінити з 30% на 50%;
- у п. 1.6 - технічна правка, замість « ФОП Удод Лариса
Анатоліївна» викласти «ФОП Удод Людмила
Анатоліївна».
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Голосували:

Головуючий:
Виступив:
Виступив:

Виступив:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
16. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

"за"
-38
"проти"
-2
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Чаюн В.Г. — депутат міської ради.
Попросив роз'яснити з чим пов'язане зниження орендної
плати.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Роз'яснив, що на розгляд профільної комісії про зниження
орендної плати виносяться ті підприємства, послуг яких
особливо потребує громада міста.
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Висловив свою незгоду з тими пропозиціями, які
представлені в проекті рішення щодо ставок пільгової
орендної плати, обґрунтовуючи це тим, що кожен
підприємець повинен враховувати подібні «ризики», а не
розвивати свій бізнес за рахунок місцевого бюджету.
Надав роз'яснення щодо умов надання пільгової орендної
плати по кожному підприємцю в даному проекті рішення.
Ставляться на голосування пропозиції профільної комісії
щодо змін до проекту рішення. Хто за дані пропозиції,
прошу голосувати.
"за"
- 39
"проти "
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
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"
-37
проти
- 2
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 5003-06 (додається).
Про надання дозволу на передачу технічних паспортів
на вулиці міста Бровари з балансу виконавчого комітету
Броварської міської ради.
Вознюк К.О. - начальник управління комунальної власності.
Наголосив про технічну правку - включити до проекту
рішення в п.1 «вул. Гагаріна».
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
із

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
17. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Виступив:
Виступив:

Головуючий:

"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хто за пропозицію внести технічну правку у п.1, прошу
голосувати.
"за"
-40
- не було
проти
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з
правкою.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою технічною правкою, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
технічною правкою № 51-03-06 (додається).
Про затвердження передавального акту матеріальних
цінностей
Комунального підприємства «Житловоексплуатаційна
контора
№2»
комунальному
підприємству «Служба замовника».
Смалько А.П. - генеральний директор КП «Служба
замовника».
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Попросив надати роз'яснення щодо кредиторської
заборгованості, а саме, хто буде її сплачувати.
Смалько А.П. - генеральний директор КП «Служба
замовника».
Роз'яснила, що дану заборгованість буде сплачувати КП
«Служба замовника».
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
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Вирішили:
18. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 5203-06 (додається).
Про передачу на баланс ОСББ «Житловий комплекс
«Атлант» І пускового комплексу (секція «А») та П
пускового комплексу (секція «Б») житлового будинку №
8Б по вул. Красовського.
Морозова В.О. - начальник управління житловокомунального господарства.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
19. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 5303-06 (додається).
Про затвердження змін до структури, загальної
чисельності апарату міської ради та виконкому,
виконавчих органів ради.
Ільєва І.М. - начальник відділу кадрів.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
20. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 5403-06 (додається).
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
від 15.10.2009 «Про затвердження міської комплексної
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

програми
запобігання
дитячій
бездоглядності,
підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017
роки» та затвердження Положення про спеціалізоване
формування СЗ «Броварський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я
термінового влаштування дітей, які залишилися без
батьківського піклування».
Власенко В.М. - начальник служби у справах дітей.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
- 40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
21. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 5503-06 (додається).
Про припинення права користування земельними
ділянками, затвердження технічної документації
із
землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне
користування земельних ділянок, продовження термінів
користування земельними ділянками, надання дозволів
на складання технічної документації по оформленню
права користування земельними ділянками юридичним
і фізичним особам та внесення змін до рішень
Броварської міської ради.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До даного проекту рішення за рекомендацією профільної
комісії були запропоновані ряд змін та правок.
Запропонував прийняти дане рішення за основу, а потім
розглядати та голосувати по кожній зміні окремо. Прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
іб

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

До п.1 даного проекту рішення були запропоновані наступні
зміни:
- відкласти для додаткового вивчення п.1.7, стосовно
споживчого товариства „Альянс-5", та викласти у
наступній редакції у пункті «27. Згідно з
рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та
благоустрою
територій,
земельних
відносин,
архітектури, будівництва та інвестицій відкласти для
додаткового вивчення
розгляд питання щодо
припинення права користування земельною ділянкою
споживчому товариству „Альянс-5" площею 0,0396 га
та припинення дії договору оренди земельної ділянки,
зареєстрованого у Броварському районному відділі
Київської обласної філії Державного підприємства
„Центр державного земельного кадастру " за
№041096300100 від 19.08.2010 р.»
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До п.5 даного проекту рішення були запропоновані наступні
зміни:
- відмовити
по п.5.3 у затвердженні технічної
документації із землеустрою Обухану Олександру
Петровичу та викласти у наступній редакції у пункті
«28.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань
розвитку та благоустрою територій, земельних
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій,
відмовити у затвердженні технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право користування на земельну ділянку
та наданні в користування земельної ділянки шляхом
укладення договору особистого строкового сервітуту
громадянину Обухану Олександру Петровичу площею
0,0006 га для встановлення трансформаторної
підстанції - землі технічної інфраструктури, на розі
вул. Павла Чубинського та вул. Березової, в зв'язку з
тим,
що
виготовляється
загальна
схема
енергопостачання ІУ житлового району».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
-39
"за"
- не було
"проти"
утримались" - 1
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Доповідає:

"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До пункту 7 були запропоновані наступні зміни:
- відкласти для додаткового вивчення по п.п.7.1,
стосовно товариства з обмеженою відповідальністю
«Укрбудмаш», по п.п.7.4, стосовно товариства з
обмеженою
відповідальністю
комбінат
«Броварибудвироби» та по п.п.7.11, стосовно товариства
з обмеженою відповідальністю «Соббон» та викласти у
наступній редакції у пункті «29.3гідно з рекомендацією
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва
та інвестицій відкласти для додаткового вивчення
розгляд
питання
щодо
продовження
терміну
користування земельними ділянками:
29.1. Товариству з обмеженою відповідальністю
«Укрбудмаш» площею 0,5000 га для будівництва
виробничо-складських
приміщень
землі
промисловості, по вул. Красовського в районі заводу
«Торгмаш»;
29.2.Товариству з обмеженою відповідальністю
комбінат «Броварибудвироби» площею 1,7626 га для
обслуговування
майнового
комплексу
землі
промисловості, по вул. Металургів, 4;
29.3 .Товариству з обмеженою відповідальністю
«Соббон» площею 0,4500 га для будівництва виробничої
бази - землі промисловості, по вул. Кутузова в районі
запроектованого кладовища.»
- технічна правка у п.п.7.12 - замість «...терміном на 2
роки» прописати «.. .терміном на 5 років».
- відмовити по п.п.7.23 у продовження терміну
користування земельною ділянкою фізичній особі підприємцю Лутаку Ярославу Віталійовичу в зв'язку з
невідповідністю проектної документації та до усунення
недоліків по благоустрою та викласти у наступній редакції
у пункті «ЗО. Згідно з рекомендацією постійної комісії з
питань розвитку та благоустрою територій, земельних
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій,
відмовити у продовження терміну
користування
земельною ділянкою фізичній особі - підприємцю Лутаку
Ярославу
Віталійовичу
площею
0,0028га
для
обслуговування кіоску - землі комерційного використання
по вул. Грушевського в районі розміщення буд.№13, в
зв'язку з невідповідністю проектної документації та до
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усунення недоліків по благоустрою».
Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Хто за те, щоб внести запропоновані зміни до п.7 проекту
рішення, прошу голосувати.
"за"
-39
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До п.8 даного проекту рішення були запропоновані наступні
зміни:
відмовити по п.п.8.8 фізичній особі - підприємцю
Красній Ірині Петрівні у продовженні права на розміщення
малої архітектурної форми до усунення недоліків по
благоустрою, викласти даний підпункт у наступній редакції
у пункті «31.Згідно з рекомендацією постійної комісії з
питань розвитку та благоустрою територій, земельних
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, відмовити
у продовженні права на розміщення малої архітектурної
форми та укладення договору особистого строкового
сервітуту фізичній особі - підприємцю Красній Ірині
Петрівні площею 0,0035га для обслуговування кіоску в
складі павільйону очікування - землі комерційного
використання по вул. Гагаріна,14 до усунення недоліків по
благоустрою ».
Хто за те, щоб внести запропоновані зміни до п.п.8.8
проекту рішення, прошу голосувати.
"за"
-39
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До п.16 даного проекту рішення були запропоновані
наступні зміни:
-відкласти для додаткового вивчення п.16, стосовно
державного
територіально-галузевого
об'єднання
„Південно-західна залізниця ", та викласти даний пункт у
наступній редакції «16. Згідно з рекомендацією постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури, будівництва та
інвестицій відкласти для додаткового вивчення розгляд
питання щодо надання дозволу на проведення
інвентаризації земель
та виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право постійного користування
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Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:
Головуючий:

державному територіально-галузевому
об'єднанню
„Південно-західна залізниця" на земельні ділянки
орієнтовною площею 96,83 га для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд залізниці на території м.
Бровари ».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До п.27 даного проекту рішення були запропоновані
наступні зміни:
- відкласти для додаткового вивчення п.27, стосовно
споживчого товариства „Альянс-5" та викласти даний пункт
у наступній редакції «27. Згідно з рекомендацією постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій
відкласти для додаткового вивчення розгляд питання щодо
припинення права користування земельною ділянкою
споживчому товариству „Альянс-5" площею 0,0396 га та
припинення дії договору оренди земельної ділянки,
зареєстрованого у Броварському районному відділі
Київської обласної філії Державного підприємства „Центр
державного земельного кадастру " за №041096300100 від
19.08.2010 р.»
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити по п.п.24.2, щодо збільшення терміну
оренди TOB «Ольвія-С».
Роз'яснив, що керівництво TOB «Ольвіс-С» звернулось з
таким проханням. Дане питання розглядалось на комісії, де
було рекомендовано підтримати дану пропозицію.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?

Головуючий:
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами.

Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
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Вирішили:
22. СЛУХАЛИ:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі
змінами № 56-03-06 (додається).
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 рішень
Броварської міської ради.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До даного проекту рішення за рекомендацією профільної
комісії були запропоновані ряд змін та правок.
Запропонував прийняти дане рішення за основу, а потім
розглядати та голосувати по кожній зміні окремо. Прошу
голосувати,
"за"
-40
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До даного проекту рішення за рекомендацією профільної
комісії запропоновані наступні зміни, а саме у пункт 4:
- відмовити по п.п.4.1 у
наданні дозволу на
розроблення проектів землеустрою Бутириній Ользі
Іванівні, в зв'язку з недоцільністю;
- відмовити по п.п.4.6 у
наданні дозволу на
розроблення проектів землеустрою Чорному Роману
Петровичу, в зв'язку з тим, що на зазначену земельну
ділянку наданий дозвіл на розроблення проекту
землеустрою іншому громадянину;
- відмовити по п.п.4.10 у
наданні дозволу на
розроблення проектів землеустрою Бондарчуку
Олексію Платоновичу, в зв'язку з тим, що на
зазначену земельну ділянку наданий дозвіл на
розроблення
проекту
землеустрою
іншому
громадянину;
- відмовити по п.п.4.13 у
наданні дозволу на
розроблення проектів землеустрою Пластовець
Андрію Михайловичу, в зв'язку з тим, що зазначена
земельна ділянка належить іншим громадянам на
праві приватної власності;
відмовити по п.п.4.14 у
наданні дозволу на
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Головуючий:

розроблення проектів землеустрою Михальчишиній
Валентині Миколаївні, в зв'язку з тим, що зазначена
земельна
ділянка знаходиться
на території
багатоквартирної житлової забудови.
Викласти зазначені зміни у наступній редакції у пункті
«15.3гідно з рекомендацією постійної комісії з питань
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,
архітектури, будівництва та інвестицій, відмовити у
наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам:
Іб.І.Бутириній Ользі Іванівні, проживаючій по
вул.Електриків, 4, на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0429 га для ведення особистого селянського
господарства по вул.Електриків, 4, в зв'язку з
недоцільністю;
15.2.Чорному Роману Петровичу, проживаючому по
вул.Черняховського, 19-6, кв.13, на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд по вул.Івана Мазепи, 8, в зв'язку з тим,
що на зазначену земельну ділянку наданий дозвіл на
розроблення проекту землеустрою іншому громадянину;
15.3.Бондарчуку
Олексію
Платоновичу,
проживаючому по вул.Гагаріна, 27, кв.194, на земельну
ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд по вул.Слуцькій, в зв"язку з тим, що на
зазначену земельну ділянку наданий дозвіл на розроблення
проекту землеустрою іншому громадянину;
15.4.Пластовець
Андрію
Михайловичу,
проживаючому по вул.Грушевського, 17, кв.ЮЗ, на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в районі вул.Короленка,
39, в зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка
належить іншим громадянам на праві приватної власності;
15.5.Михальчишиній
Валентині
Миколаївні,
проживаючій по вул.Олександра Блока, 19/2, на земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0232 га для ведення
особистого селянського господарства по вул.Олександра
Блока, 19, в зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка
знаходиться на території багатоквартирної житлової
забудови».
Хто за те, щоб внести запропоновані зміни до п.4 проекту
рішення, прошу голосувати.
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Голосували:

Виступив:

Виступив:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

"за"
-39
"проти"
-1
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити за яким принципом надається
перевага тій чи іншій особі при наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Пояснила, що перевага тій чи іншій особі при наданні
дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність здійснюється за
принципом першочерговості надходження заяви, крім того
можуть враховуватись заслуги громадянина.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До п.5 були запропоновані наступні зміни:
- відкласти для додаткового вивчення п.п.5.43, стосовно
громадян Немчиної Тетяни Федорівни та Немчина
Олексія Юрійовича та викласти у наступній редакції у
пункті «17.3гідно з рекомендацією постійної комісії з
питань розвитку та благоустрою територій, земельних
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій
відкласти для додаткового вивчення розгляд питання
щодо надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на
земельну ділянку, громадянам Немчиній Тетяні
Федорівні
та
Немчину
Олексію
Юрійовичу,
проживаючим по вул. Тельмана, 11, на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,0600 га для обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по
вул. Тельмана, 11».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-39
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До п.6 були запропоновані наступні зміни:
- відмовити по п.п.6.2 у наданні дозволу на виготовлення
проектів
землеустрою
щодо
зміни
цільового
призначення земельної ділянки громадянці Криничко
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Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Виступив:
Виступив:

Головуючий:

Павлині Цезарівні, в зв'язку з недоцільністю зміни
цільового призначення земельної ділянки. Та викласти
даний підпункт у наступній редакції у пункті «18.3гідно
з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та
благоустрою
територій,
земельних
відносин,
архітектури, будівництва та інвестицій, відмовити у
наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
громадянці Криничко Павлині Цезарівні, проживаючій
по вул. Богдана Хмельницького, 27-а в смт. Олевськ
Житомирської області, орієнтовною площею 0,0197 га із
земель сільськогосподарського призначення на землі
житлової забудови по вул. Шолом-Алейхема, 87-а, в
зв'язку з недоцільністю зміни цільового призначення
земельної ділянки».
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
- 39
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До п.7 були запропоновані наступні зміни:
- відкласти для додаткового вивчення по п.п. 7.6,
стосовно Бабушкіної Катерини Сергіївни та викласти у
наступній редакції у пункті «19.3гідно з рекомендацією
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою
територій,
земельних
відносин,
архітектури,
будівництва та інвестицій відкласти для додаткового
вивчення розгляд питання щодо надання дозволу на
розроблення технічної документації щодо оформлення
земельної ділянки у користування, громадянці
Бабушкіній Катерині Сергіївні, проживаючій в СІЛА, 67
Wall St., # 7-І, New York, NY 10005, площею 0,0700 га
для обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд по вул. Фабричній, 12».
Різаненко П.О. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити чи не пов'язана така рекомендація
комісії з тим, що заявниця проживає в іншій країні.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Роз'яснила,
що
комісія
рекомендувала
заявниці
переоформити будинок на матір, оскільки це полегшить в
майбутньому процедуру оформлення земельної ділянки у
власність.
Хто за пропозицію комісії, прошу голосувати.
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Голосували:

Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"за"
-39
"проти"
-1
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До п.12 були запропоновані наступні зміни:
- відкласти для додаткового вивчення п.12 та викласти
у наступній редакції
«12. 12.Згідно з рекомендацією
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та
інвестицій відкласти для додаткового вивчення розгляд
питання щодо затвердження технічної документації із
землеустрою по передачі у власність земельних ділянок для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
відповідно до схеми поділу земель колективної власності
КСП "Нова Україна" на земельні частки (паї) та передачі у
власність земельних ділянок громадянам:
12.1.Касянчук Ілоні Володимирівні, проживаючій по
вул. Кірова, 19 в с. Зазим'є Броварського району, земельну
ділянку № 101 ріллі;
12.2.Таринському
Володимиру
Миколайовичу,
проживаючому по вул. Садова в с. Зазим'є Броварського
району, земельну ділянку № 83 ріллі;
12.3.Лисенку Роману Васильовичу, проживаючому по
вул. Кірова, 6 в с. Зазим'є Броварського району, У* частини
земельної ділянки № 67 ріллі;
12.4.Тітовій Галині Іванівні, проживаючій по вул.
Шумського, 8, кв.311 в м. Києві, земельну ділянку №196
ріллі;
12.5.Фесенку Ігорю Івановичу, проживаючому по вул.
Київській, 300-в, кв.21, земельну ділянку № 197 ріллі;
12.6.Воронову Івану Гавриловичу, проживаючому по
вул. Ковпака, 12, земельну ділянку № 10 сіножаті;
12.7.Недзельській Марії Миколаївні, проживаючій по
вул. Київській, 15 в с. Зазим'є Броварського району,
земельну ділянку № 24 ріллі;
12.8.Самойленко Наталії Миколаївні, проживаючій по
вул. Ніколаєва, 13, кв.152 в м. Києві, земельну ділянку №
24а ріллі.»
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
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Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
23. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Доповідає:

Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованими змінами, прошу голосувати.
"за"
- 39
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі
змінами № 57-03-06 (додається).
Про попереднє погодження місць розташування малих
архітектурних форм.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До даного проекту рішення за рекомендацією профільної
комісії були запропоновані ряд змін та правок.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
До даного проекту рішення за пропозицією профільної
комісії були запропоновані наступні зміни:
- відмовити по п.1.2 стосовно фізичної особипідприємця Незгоди Юлії Петрівни до приведення
малої архітектурної форми у відповідність до
проектної документації;
- відмовити по п.1.4 стосовно фізичної особипідприємця Шакун Катерини Антонівни, тому що
мала архітектурна форма перешкоджає руху
пішоходів.
Та викласти у наступній редакції у пункті: «2. Згідно з
рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій, відмовити у попередньому
погодженні місця розташування малих архітектурних форм:
2.1. Фізичній особі - підприємцю Незгоді Юлії
Петрівні орієнтовною площею 0,00324га для розташування
малої архітектурної форми (кіоск в складі павільйону
очікування) на перетині вул. Осипова та вул. Папаніна до
приведення малої архітектурної форми у відповідність до
проектної документації;
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2.2.Фізичній особі - підприємцю Шакун Катерині
Антонівні орієнтовною площею 0,0005га для розташування
малої архітектурної форми (кіоск) по вул. Короленка,54,
тому що мала архітектурна форма перешкоджає руху
пішоходів».
- відмовити по п.1.7 — п.1.21 стосовно фізичних осіб підприємців: Бадеріна Костянтина Володимировича,
Галицького Сергія Францевича, Бишовець Олени
Олексіївни, Журби Володимира Андрійовича, Юркова
Дмитра Валерійовича, Рівеліс Вадима Наумовича,
Гаурі Юрія Володимировича, Шинкаренко Валентини
Юріївни та приватного підприємства «Торговий Дім
«Доміно», товариства з обмеженою відповідальністю
«Харчовик», до розробки концепції розміщення малих
архітектурних форм на території м. Бровари.
Та викласти у наступній редакції у пункті: «3.Згідно з
рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій, відмовити у попередньому
погодженні місця розташування малих архітектурних форм
до розробки концепції розміщення малих архітектурних
форм на території м. Бровари:
3.1.Фізичній особі - підприємцю Бадеріну Костянтину
Володимировичу орієнтовною площею 0,0030га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул. Гагаріна,14-16;
3.2.Фізичній особі - підприємцю Бадеріну Костянтину
Володимировичу орієнтовною площею 0,0030га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул. ГагарінаДб;
3.3.Фізичній особі - підприємцю Галицькому Сергію
Францевичу
орієнтовною
площею
0,0030га
для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул.Кутузова (біля входу в кладовище);
3.4.Фізичній особі - підприємцю Галицькому
Сергію Францевичу орієнтовною площею 0,0030га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул.Перонній (біля входу в кладовище);
3.5.Приватному підприємству «Торговий Дім
«Доміно» орієнтовною площею 0,0030га для розташування
малої архітектурної форми (павільйон) по вул. Кутузова
(вхід в кладовище зліва);
3.6.Приватному

підприємству

«Торговий

Дім
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«Доміно» орієнтовною площею 0,0030га для розташування
малої архітектурної форми (павільйон) по вул. Перонній
(вхід в кладовище зліва);
3.7.Фізичній особі - підприємцю Бишовець Олені
Олексіївні
орієнтовною
площею
0,0020га
для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул. Грушевського в районі розміщення буд.№9-а;
3.8.Фізичній особі підприємцю Журбі
Володимиру Андрійовичу орієнтовною площею 0,0030га
для розташування малої архітектурної форми (павільйон)
на перетині вул. Грушевського та вул. Возз'єднання;
3.9.Фізичній особі підприємцю Журбі
Володимиру Андрійовичу орієнтовною площею 0,0030га
для розташування малої архітектурної форми (павільйон)
на перетині вул. Грушевського та вул. Возз'єднання;
3.10.Фізичній особі - підприємцю Юркову Дмитру
Валерійовичу орієнтовною площею 0,0020га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
бульв. Незалежності, 10;
3.11. Фізичній особі - підприємцю Рівеліс Вадиму
Наумовичу
орієнтовною
площею
0,0030га
для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул. Чкалова в районі розміщення буд.№10;
3.12.Фізичній особі - підприємцю Гаурі Юрію
Володимировичу орієнтовною площею 0,0018га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) на
розі вул. Шевченка та вул. Щорса;
3.13. Фізичній особі - підприємцю Шинкаренко
Валентині Юріївні орієнтовною площею 0,0030га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул..Короленка (біля бювету);
3.14.Товариству з обмеженою відповідальністю
«Харчовик»
орієнтовною
площею
0,0030га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул..Красовського,29 (навпроти магазину «Берізка»);
3.15. Товариству з обмеженою відповідальністю
«Харчовик»
орієнтовною
площею
0,0030га для
розташування малої архітектурної форми (павільйон) по
вул.Короленка,54 (біля існуючих кіосків)».
Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб внести до данного проекту рішення
запропоновані комісією зміни, прошу голосувати
"за"
-40
"проти"
- не було
28

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
24. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
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"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому зі
змінами № 58-03-06 (додається).
Про продаж земельних ділянок.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
25. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 5903-06 (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 відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"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.

Головуючий:

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

Вирішили:
26. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
27. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 6003-06 (додається).
Про затвердження рішень виконавчого комітету
Броварської міської ради щодо передачі в приватну
власність земельних ділянок громадянам.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Наголосила про технічну правку у п.п.1.1. - замість
«...23.09.1997 рю № 293» прописати як «...23.09.1997р. №
293».
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти "
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хто за те, щоб прийняти дану технічну правку у п.п.1.1,
прошу голосувати.
"за"
-40
"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 з
правкою.
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою технічною правкою, прошу голосувати.
"за"
-39
"проти"
- не було
"утримались" - 1
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
технічною правкою № 61-03-06 (додається).
Про затвердження договорів оренди землі та договорів
про внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок, договорів купівлі продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
- не було
проти
зо

Головуючий:

"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
28. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 6203-06 (додається).
Про
затвердження
персонального
складу
погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних
питань та інших питань, пов'язаних з розмежуванням
земельних ділянок.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-39
"проти"
-1
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
29. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-39
проти
-1
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 6303-06 (додається).
Про затвердження персонального складу комісії по
добору земельних ділянок які виставляються
для
продажу на аукціоні або права на які виставляються для
такого продажу.
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
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Головуючий:

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

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
ЗО. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 6403-06 (додається).
Про внесення змін в пункт 2 рішення Броварської
міської ради від 05.08.2010 року №1614-87-05 « Про
затвердження Положення та персонального складу
комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням
документації із землеустрою».
Майборода С.А. - виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради.
Попросив роз'яснити яке відношення має управління
культури і туризму облдержадміністрації до погодження
документації із землеустрою.
Роз'яснити, що при даному управлінні є центр культури
охорони пам'яток, який надає висновок щодо наявності чи
відсутності на конкретній території пам'ятників культури,
спадщини або рекреаційної зони.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому.

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
31. СЛУХАЛИ:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 6503-06 (додається).
Про внесення змін та доповнень до Програми розробки
містобудівної документації в м. Бровари, затвердженої
рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 р.
№596-32-05.
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Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
32. СЛУХАЛИ:
Доповідає:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Рибакова Л.Є. - начальник управління містобудування та
архітектури - головний архітектор міста.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Трощенко І.В. - депутат міської ради, голова постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій.
Наголосив про те, що даний проект рішення був
розглянутий на засіданні комісії та рекомендований до
прийняття в цілому.
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
проти
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 6603-06 (додається).
малого
Про затвердження
Програми
розвитку
підприємництва в м. Бровари на 2011-2012 роки.
Поліщук Т.Г. - начальник управління економіки.
Наголосила про зміну у проекті рішення ЗГІДНО
рекомендації профільної комісії, а саме - у п. 1.9 Програми
замість «III квартал 2011 року» прописати «І квартал 2011
року».
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
-40
"за"
- не було
"проти"
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Хто за пропозицію внести запропоновану зміну у п.1.9,
прошу голосувати.
"за"
-40
"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 зі
зміною.

Головуючий:

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
проголосованою зміною, прошу голосувати.
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Голосували:

Вирішили:
33. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
34. СЛУХАЛИ:
Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:
Виступив:

"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
проголосованою зміною № 67-03-06 (додається).
Про
призначення
головного
редактора
газети
«Броварська панорама».
Сапожко І.В. - міський голова.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Кузьменко Б.Д. - депутат міської ради, заступник голови
постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики,
діяльності засобів масової інформації та контролю за
виконанням рішень міської ради.
Наголосив про те, що дане питання розглядалось на
засіданні комісії, зауважень не було, рекомендовано
прийняти в цілому.
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 6803-06 (додається).
Про затвердження списку народних
засідателів
Броварського міськрайонного суду Київської області.
Баба-Мірзоєва A.B.- виконуюча обов'язки начальника
юридичного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Різаненко П.О. - депутат міської ради, член постійної
комісії з питань законності та правопорядку.
Повідомив про те, що дане питання розглядалось на
засіданні комісії, крім того відбулась зустріч між членами
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Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
35. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
Головуючий:
Голосували:

Головуючий:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:
36. Різне.
Головуючий:

профільної комісії та виконуючим обов'язки головного
судді, під час якої членам комісії була надана можливість
ознайомиться з документами по кожній з запропонованих
кандидатур. Тому комісія прийняла рішення рекомендувати
сесії міської ради прийняти даний проект рішення в цілому.
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу
голосувати.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому № 6903-06 (додається).
Про розгляд протесту Броварського міжрайонного
прокурора радника юстиції Щербини С.А. від
06.12.2010р. №5077 вих. на рішення Броварської міської
ради №1779-81-05 від 15.04.2010р. «Про продаж права
оренди земельної ділянки площею 0,4200 га,
розташованої по вул. Грушевського, 17-6».
Баба-Мірзоєва А.В.- виконуюча обов'язки начальника
юридичного відділу - заступник начальника.
Запропонував прийняти дане рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати,
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Із сесійної зали вийшов депутат Федоренко С.М.
Всього в сесійній залі 38 депутатів.

Надав роз'яснення по суті питання. Повідомив, що даний
протест був розглянутий на засіданні профільної комісії де
було рекомендовано відхилити протест прокурора.
Чи є інші пропозиції до даного проекту рішення?
Із зали надійшла пропозиція прийняти дане рішення в цілому з
відхиленням протесту.

Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому з
відхиленням протесту прокурора, прошу голосувати.
"за"
-39
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
Прийняти рішення Броварської міської ради в цілому з
відхиленням протесту прокурора № 70-03-06 (додається).
Повідомив про результати розгляду протокольного
доручення другої позачергової сесії Броварської міської
ради від 11 листопада 2010 року комунальному
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Виступив:
Головуючий:

підприємству Броварської міської
ради
«Служба
замовника», щодо вирішення питання підтоплення дороги
на перетині вулиць Шевченка та Симоненка, в межах
можливості фінансування буде встановлено тимчасовий
тротуар.
Іваненко О.В. - депутат міської ради.
Зауважив про те, що для опрацювання всього пакету
проектів рішень до засідання сесії надається замало часу.
Запропонував депутатам відвідувати засідання профільних
комісій, не залежно від того чи є депутат членом даної
комісії, а також звертатись в апарат міської ради де при
наявності проекту рішення можна буде з ним ознайомиться
заздалегідь.
До сесійної зали зайшов депутат Федоренко С.М.
Всього у сесійній залі 39 депутатів.

Головуючий:

Головуючий:
Голосували:

Вирішили:

Міський голова

Чи є ще запити, звернення або пропозиції?
Головуючому була надана заява за підписами депутатів
Броварської міської ради від ВО «Свобода» Брусенської
Г.В., Кузика П.М. та Базишина П.Є. щодо їх переходу у
національну опозицію до чинної влади.
Якщо заперечень немає, пропоную проголосувати за
закриття третьої чергової сесії Броварської міської ради
шостого скликання.
"за"
-40
"проти"
- не було
"утримались" - не було
"не голосували" - не було.
ргової сесії Броварської міської

І.В. Сапожко
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