
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до додатків 1,2,3,4 до рішення l 
Броварсы�оїї міської ради від 29.12.2004 року 
N!! 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 ріl( " 

(з наступними змінами) 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 3аlСОНУ УI(раїни "Про місцеве 
самоврядування в УI(раїні", ст.52 Бюджетного І(одексу України та 
враховуючи реlсомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінаJ:lсів та цін, міська 

рада 

. 
ВИРІшила: 

I.В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
бlОДЖету міста на 2005 ріlС здійснити перерозподіл: 

\ 

1.1. управліНІ-1І0 житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради: 
1.1.1. на ВИl(Оlіання рішення виконкому Броварсы�оїї міської ради від 

29.06.2005 N!! 263 "Про виділення Ісоштів з резервного (~OHДY" збільшити 
видаТIСИ по І(ФІ( 100203 "Благоустрій міста" но суму 13,7 тис.грн., 
зменшивши при ЦЬОМУ DидаТIСИ ВИКОНІСОМУ Броварсы1о·іi міСЬІСОЇ ради по 
I(ФК 250102 "РезервниЯ фонд" на суму 13,7 ТИС.ГРIІ.і 

1.1.2. по І<ФІ< 1 ОО 102 "1(апіТ8JlЬНИЙ реМОIІТ ЖИТЛОВОГО фонду" 
збільшити бlоджетні Пl)ИЗIІО"lення на суму 30,0 тис.ГРllі 

1.1.3. збіЛЬШ11'1'И DИДОТ~ ПО КФК 100203 "Благоустрій міста" на 
суму 150,0 тис.ГРll·; . 

1.1.4. по І<ФІ< 010116 "Органи MlcцeBO~O самоврядування" 
зменшити l(апіталыli ВІ'ІДПТІСИ на суму 2,5 тис.ГРJ1·. зGІЛЬШllВШИ при цьому 
поточні видаТl(И. 

1 2 · • у lСУJlЬ'ГVРИ Броварської місы�оїї РОДІІ: 
· · ВІДДІЛ ~ м·· · ""IIШ Т 1.2.1.по I<Фl< 110202'" узеl 1 вистаВIСl1 ЗМ~ 11 11 

видаТl(И на СУМ'; 15,0 'I'ІІС,ГРII,і і :, •• : 

',' . .. , 

• • 
каПІталЬНІ 
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1.2.2. по КФК 110205 "Школи естетичного виховання дітей" 
зменшити капітальні видатки на суму 30,0 тис.грн.; 

1.3. управлінню праці та соцзахисту населення Броварської міської 
ради: 

1.3.1. по КФК 091204 "Територіальні центри обслуговування 
пенсіонерів та самітних непрацездатних громадин" зменшити капітальні 
видаТJ(И на суму 105,0 тис.грн.; 

1.3.2. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" зменшити 
видаТJ<И по КВК 2132 "Капітальний ремонт адміністративних об'єктів" на 
суму 20,0 тис.грн., направивши Їх на поточні видатки; 

1.3.3. по КФК 090412 "Інші види соціальної допомоги" збільшити 
видатки по КВК 1343 "Інші поточні трансферти населеННІО" на суму 1 0,0 
тис.грн. 

1.4. відділу фізкультури та спорту Броварської міської ради по КФК 
13011 О "Фінансова підтримка спортивних споруд" збільшити поточні 
видатки на суму 0,8 тис.грн. 

1.5. управлінНJО освіти Броварської міської ради по КФК 070201 
"Школи" зменшити капітальні видатки на суму 80,0 тис.грн. 

1.6. виконкому Броварської міської ради: 
1.6.1. по КФК 120100 "Телебачення і радіомовлення" зменшити 

l(апітальні видатки на суму 1,5 тис.грн., направивши їх на КВК 1163 
"Оплата електроенергії"; 

1.6.2. по КФК 11 О 1 03 "Інші заходи по культурі" зменшити видатки по 
КВК 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів РОЗВИТJ<у" на суму 14,8 тис.грн; 

1.6.3. по КФК 250203 "Проведення виборів народних депутатів 
Автономної Республіки Крим та місцевих рад" встановити видатки в сумі 

1 тис.грн.; 
1.6.4. по КФК 100203 "Благоустрій міст" зменшити поточні видатки на 

суму 16,0 тис. грн.; 
1.6.5. по КФК 250102 "Резервний фонд" збільшити видатки на суму 

З 8,0 ТИС.грн; . 
1.6.6. по І(ФК 250404 "Інші видатки" .. ВСТановити в~~атки ~wcyмi 15,~ 

тис.грн. на програму иадання шефСЬ~ОI допомоги ... В1ИСЬКОВІИ чаСТИНІ 
А-2272 ВіЙСЬКОВО-МОРСЬІСИХ Сил УкраІНИ м.ФеОДОСll на 2005-2006 р.; 

1.6.7. по І(ФК 010116 "Органи MicцeBO~O самоврядування" зменшит~ 
](апітальні' видатки иа суму 9,3 тис.грн, зБІЛЬШИВШИ при цьому ПОТОЧНІ 
видатки на суму 25,3 ТИС.ГРН; 

1 7 · 'ІЛУ сім 'і то молоді Броварської міської ради . зменшити 
, , ВІДД ,..." 3 О 

. видат](и по КФІ( 090412 "ІНШІ, ~иди COЦI~~HOI допомоги на суму , 
, б' ИВШИ при ЦЬОМУ' ПОТОЧНІ' видаТІСИ по КФК 091211 
тис,грн" з lЛЬШ , " '3 О тис грн 
4'Централізована БУХГОJІтеРJ~ но суму,. · · 



2. Вне~ти зміни до спеціального фонду бюджету міста: 
2.1. збшьПІИТИ доходну частину спеціального фонду бюджету міста 

на з~альну суму 1863,7 тис. грн., встановивши 13540,3 тис.грн., в тому 
ЧИСЛ1, за рахунок: 

2.1.1. вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.05. року 
збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста на загальну 
суму 1623,7 ТИС.грн., в тому числі: 
J 2.1.1.1. по КФК 12020100 "Податок з власників наземних 
транспортних засобів" на суму 8,3 тис.грн.; 
" 2.1.1.2. по КФК 21110000 "Надходження коштів від відшкодування 
втрат від лісогосподаського і сільськогосподарського виробництва" на 
суму 85,0 тис.грн.; 
.J 2.1.1.3. по КФК 33010000 "Надходження від продажу землі" на суму 
1461,1 тис.грн.; 
J 2.1.1.4. по КФК 50080200 "Інші збори за забруднення навколишнього 
природного середовища юридичними особами" на суму 43,9 тис.грн.; 
J 2.1.1.5.по КФК 50110000 "Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування" на суму 25,4 ТИС.грн. 

2.1.2. надходжень по КФК 33010000 "Надходження від продажу 
землі" на суму 240,0 тис.грн.; 

2.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста по КФК 150101 ''Капітальні видатки" на загальну суму 240,0 тис.грн., . 
в тому ЧИСЛ1 : 

2.2.1. виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 119,1 тис.грн., з них: 

встановити видатки на виготовлеНШІ проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію npиміщеНШІ управління освіти" у сумі 19,1 
тис.грн.; 

_ збільшити видатки на програму будівництва нового кладовища 

на суму 100,0 тис.грн.. .. . .. 
2.2.2. управлінню ОСВІТИ БроваРСЬКОl МІСЬКОl ради збільшити 

видатки на загальну суму 120,9 ~C.ГPH., з них: . 
_ на реконструкцію npИМlЩенвя ynpaвmння освіти на суму 80,9 

тис.грн.; . .... со." 
. .. встановити на реконструкцію цокоmo Г1МНазп Ім. • mин:икa на суму 

40,0 тис.грн. 

2.3. В межах загального обсягу B~aТКOBOЇ частини спеціального 
фонду бюджету 'міста здійсНИТИ перер?зп~дш: .. 
. . _ авлінню освіти БроваРСЬКОl МІСЬКОl ради зменшити видатки на 

; 60УПРО ва проектні роботи по буДІВНИЦТВУ школи-садка N!!I, 
суму , тис.грв. .. .. 

.. встрvтtflію прИМІЩень закладіВ ОСВ1ТИ; . направивши 1х ва реко J .. ..., . ~ 
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- Bi~ куль~ри Броварської міської ради зменшити видатки по 
реконструІЩ~~ сигналІзації КУльтурного центру на суму 15,0 тис.грн, 
направивши ІХ ~a реконструкцію приміщення краєзнавчого музею; 

. -.. управЛІННЮ житлово-комунального господарства Броварської 
M~CЬKOI ради зменшити видатки по програмі розвитку теплозабезпечеННJI 
МІста та впровадження енергозберігаючих технологій на суму 25,0 тис.грн, 
направивши їх на реконструкція (модернізацію) зимової теплиці кп 
"Бровари-Флора" . 

3. В пункти 2.2.2.3. та 2.2.2.4. та додатку N!!4 по цьому напрямку 
використання бюджетних коштів рішення сесії Броварської міської ради 
від 26.05.2005 N!! 715-34-04, в пункті 3.2.2.4. та додатку N!!4 по цьому 
напрямку використання бюджетних коштів рішення Броварської міської 
ради від 14.04.2005 Н!! 684-33-04 та в пунктах 2.4.1.3. та 2.4.1.4. та додатку 
Н!!4 по цьому напрямку використання бюджетних коштів рішенні 
Броварської міської ради від 03.02.2005 Н!! 625-31-04 "Про внесення змін 
до додатків 1,2,3,4 до рішеННJI Броварської міської ради від 29.12.2004 року 
Н!!614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" (з наступними змінами)" 

виюпочити слово "дольова участь". 

4. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 
160101 "Землеустрій" на суму 60,0 тис.грн., встановивши при цьому 
видатки по КФК 200200 "Охорона і раціональне використання земель" на 
суму 60,0 тис.грн. 

5. Управлішпо житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради зменшити видатки по КФК 160101 "Землеустрій" на суму 25,0 
тис.грн., встановивши при цьому видатки по КФК 200200 "Охорона і 
раціональне використання земель" на суму 25,0 тис. грн; 

6 Додатки 1 2 3,4 до рішення Броварської міської ради від 
29. 12.2004р. N!! 614-30:24 "Про бюдж~ міста на 2005 рік" з наступними 
змінами ВИI(JIасти в новій редакції (додаються). 

... , ....... 
.. м.Бровари 
..... P.~.Hr /)5" 
Н!! .;'~# -.l.Г-~ 

міської ради 

w .... 
дати иого приинятrя. 

В.О.Антоненко 



Подання: Начальник фінансовоГО 

управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар міської ради 

- перший заступник міського голови 

- завідуюча юридичним ві;цділом 

- начальник управліННJl економіки 

гол?ва постійної комісії з ~Taнь 
СОЦlально- еКономічного розв 
бюджету, фінансів та цін НТКУ, 

_____ О.А.Кшпmци 

І <:) 

С-а 
І.Г.Лавер -------

--=-. , .... ВозRJП( 
-----~-~~~ 

------- В.І.БЄniJC 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. Бровври, вуn. Гвгарінв,15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

1 ~~ __________ ~N~. ______ ~r D наН! _____ Від 

ПРОПОЗИЦІї 
до рішеllllП Броварської міської раДІ' від 07.07.2005 року 

"Про BHeCeHНJI змін до додатків 1,2,3,4 до рішення 
Броварсыоїї міської ради від 29.12.2004 року 
N~ 614-30-24 "Про бlOджет міста на 2005 рік" 

(з наступними змінами) 

Розглянувши пропозиції бlOджетних установ, виконком 
Броварської міської ради 

пропонує: 

1. В межах загального обсягу видаТІ(ОВОЇ частини загального фонду 
бюджету міста на 2005 ріІ( здійснити перерозподіл: 

1.1. управліННIО ЖИТЛОВО-I(ОМУИального господарства Броварської 
міської ради: 

1.1.1. на виконання рішення виконкому Броварської міської ради 
від 29.06.2005 N~ 263 "Про виділення коштів з резервного фонду" 
збільшити видатки по І<ФІ< 100203 "Благоустрій міста" на суму 13,7 
тис.грн., зменшивши при цьому видатки виконкому Броварської міської 
ради по КФК 250102 "Резервний фонд" на суму 13,7 тис.грн.; 

1.1.2. ПО КФК 1 ОО 1 02 "Капітальний ремонт ЖИТЛОВОГО фонду" 
збільшити БІоджетні призначення на суму 30,0 тис.грн; 

1.1.3. збільшити видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" на 
суму 150,0 тис.грн.; 

1.1.4.по КФІ< О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" 
зменшити капітальні видаТІСИ на суму 2,5 тис.грн" збільшивши при цьому 

• 
ПОТОЧН1 видатки. 

1.2.відділу JСУЛЬТУРИ Броварської міської ради: 
1.2.1.по І<ФІ( 110202 "Музеї і вистаВІСИ" зменшити Ісапітальні 

видаТIСИ на суму 15,0 тис.грl1.j 
1.2.2. по І(ФІ( 110205 "Шсоли естетИЧ1l0ГО виховання дітей" 

'зменшити Ісапітальні ВИДQТІСИ на суму 30,0 тис.грll,; 

1.3. управліIJНIО праці та соцзахисту HIcenellllJI Бропорсы�оіi місы1оіi 

· ради: 
", 
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. 1.3:1. по КФК 091204 "Територіальні центри обслуговуванни 
пеНС10неР1В та самітних непрацездатних громадян" зменІІІИТИ капітальні 
видатки на суму 105,0 тис.грн.; 

1.3.2. по КФК 010116 "Органи місцевого самОВРJlдуванни" 
зменшити видатки по КВК 2132 "Капітальний ремонт адміністративних 
б' ." о ЄКТ1В на суму 20,0 тис.грн., направивши Їх на поточні видатки; 

1.3.3. по КФК 090412 "Інші види соціальної допомоги" збільшити 
видатки по КВК 1343 "Інші поточні трансферти населенню" на суму 10,0 
тис.грн. 

1.4. відділу фізкультури та спорту Броварської міської ради по 
КФК 130110 "Фінансова підтримка спортивних споруд" збільшити 
поточні видатки на суму 0,8 тис.грн. 

1.5. управлінmo освіти Броварської міської ради по КФК 070201 
"Школи" зменшити капітальні видатки на суму 80,0 тис.грн. 

1.6. виконкому Броварської міської ради: 
1.6.1. по КФК 120100 "Телебаченни і радіомовленни" зменшити 

капітальні видатки на суму 1,5 тис.грн., направивши їх на КВК 1163 
"Оплата електроенергії"; 

. 1.6.2. по КФК 110103 "Інші заходи по культурі" зменшити видатки 
по КВК 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 14,8 тис.грн; 

. 1.6.3. по КФК 250203 "Проведенни виборів народних депутатів 
Автономної Республіки Крим та місцевих рад" встановити видатки в сумі 

1 тис.грн.; 
1.6.4. по КФК 100203 "Благоустрій міст" зменшити поточні 

видатки на суму 16,0 тис. грн.; 
. 1.6.5. по КФК 250102 ''Резервний фонд" збільшити видатки на 

суму 38,0 тис.грн; 
1.6.6. по КФК 250404 "Інші видатки" встановити видатки в сумі 

15,0 тис.грн. на програму надання шефСЬКОї .. допомоги ~~йськовій 
частині А-2272 Військово-Морських Сил УКРаІНИ м.ФеОДОСll на 2005-
2006 р.; . 

. 1.6.7. по КФ~ 010116 "Органи М1сцевого самоврядуванни" 
змеШІІИТИ капітальні видатки на суму 9,3 тис.грн, збільшивши при цьому 
поточні видатки на суму 25,3 тис.грн; 

1.7. відділу сім'ї та молоді Брова~ської .~iCЬKOЇ p~ зменшити 
видатки по КФК 090412 "Інші види СОЦ1альНО1 допомоги на суму 3,0 
тис.грн. збільшивши при цьому поточні видатки по КФК 091211 
'''Центр~ізована бухгалтерія" на суму 3,0 тис.грн. 

2 В И Зміни до спеціального фонду бl0ДЖету міста: . 
· нест . Ф б . 

:. о' "'2 1 збільшити доходнУ частину спеЦ1ального онду юджету М1ста 
. •. 1863 7 тис :грн, встановивши 13540,3 тис.грн., в тому 

:.і ·H~· загальну суму· '. · . . 
~: ч~~зіі за рахунок: 



. 2.1.1. вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.05. року 
зБІЛЬШИТИ доходну частину спеціального фонду бюджету міста на 
загальну суму 1623,7 тис.грн., в тому числі: 

2.1.1.1. по КФК 12020100 "Податок з власників наземних 
транспортних засобів" на суму 8,3 тис.грн.; 

2.1.1.2. по КФК 21110000 "Надходження коштів від відшкодування 
втрат від лісогосподаського і сільськогосподарського виробництва" на 
суму 85,0 тис.грн.; 

2.1.1.3. по КФК 33010000 "Надходження від продажу землі" на суму 
1461,1 тис.грн.; 

2.1.1.4. по КФК 50080200 "Інші збори за забруднення 
навКОЛИППlЬого природного середовища юридичними особами" на суму 
43,9 тис.грн.; 

2.1.1.5. по КФК 50110000 "Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування" на суму 25,4 тис.грн. 

2.1.2. надходжень по КФК 33010000 "Надходження від продажу 
землі" на суму 240,0 ТИС.ГРН.; 

. 2.2. збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста по КФК 150101 "Капітальні видатки" на загальну суму 240,0 . 
тис.грн., В тому чисш : 

2.2.1. виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 119,1 тис.грн., з них : 

- встановити видатки на виготовлення проектно-кошторисної .. ..". 
документації на реконструкцІЮ ПРИМІЩення упрa.вJl1НlDl ОСВІТИ У СУМІ 

19,1 тис.грн.; 
_ збільшити видатки на програму будівництва нового кладовища 

на суму 100,0 тис.грн. 

2.2.2. управлінню освіти Броварської міської ради збільшити 
видатки на загальну суму 120,9 тис.грн., з них: 

_ на реконструкцію приміщення управліННJI освіти на суму 80,9 

ТИС·ГРН.; .. ... . . ... 
_ встановити на реконструкцІЮ цоколю Г1МНазll w.С.Ошиника на 

суму 40,0 тис.грн. 

2.3. В межах загального обсягу вид~ткової частини спеціального 
фонду бюджету міста здійснити перерозподш: 

. _ управлiнmo освіти Броварської міСЬБКОї ради зменшити видатки на 
суму 60,0 тис.грн. на проектні роБО~ по YД1В~y ~оли-садка N!!I, 
'направивши їх на реконструкцію прИМІЩень закладІВ ОСВІТИ. . . 
.' 

І. 



-4-

• • 
- ВІДДІЛУ І<?,ЛЬТУРИ Броварської місы�оїї ради зменшити видатки по 
peICOHCTPYICЦ~! сигналізації І(УЛЬТУРНОГО цеllТРУ 110 суму 15,0 тис.грн, 
направивши ІХ !-ІО реIСОIІСТРУI(ціIО приміщеНIІЯ І(раєзнавчого музеІО. 

• - оо упраВЛ1J'JIІIО ЖИТЛОВО-I(ОМУНального господарства Броварсы�оїї 
M~cыIоІ� ради зменшити видаТI(И по програмі РОЗOl-I'I'I(У теплозабезпечення 
МІста та ВПРОВВДЖСІІІІЯ енергозберігmочих теХllологій на суму 25,0 
ТИС.ГРН, направивши іх на реl(ОНСТРУI(ція (модернізоціlO) зимової теплиці 
КП "БроваРИ-фJIОРО". 

3. В ПУНІС"І'И 2.2.2.3. та 2.2.2.4. та додат ІСУ N!!4 по цьому наПРЯМІСУ 
ВИJсористаннп бlОДЖСТIІИХ І(оштів рішеllllЯ сесїі БРС:ШПРСblСОЇ MiCbl(OЇ ради 
від 26.05.2005 Н!! 715-34-04, в ПУНlсті 3.2.2.4. 'l't1 ДОДПТІСУ N!!4 по цьому 
наПРЯМJСУ ВИIСОРИС'J'ОIllIJl БІОджетних коштів рі ШСІІІ IJI БроваРСblСОЇ місько'і 
ради від 14.04.2005 Н!! 684-33-04 та в ПУІІІ(ТОХ 2.4.1.3. та 2.4.1.4. то 
додаТІСУ N!!4 по ЦЬОМУ ІІВПРЯМІ(У ВИІ(ористання БЮДЖС'l'lІИХ Ісоштів рішенні 
Броварсы1оїї міСЬІСОЇ РОДИ від 03.02.2005 N!! 625-31-04 "Про внесення змін 
до додаТІсів 1,2,3,4 до рішення Броварсы�оїї місмсо'і роди від 29.12.2004 
РОІСУ N!!614-30-24 "Про бlоджет міста на 2()()5 ріlС" (з наСТУПIІИМИ 
змінами)" ВИІCnIОI.IИ'l'И слово "дольова участь". 

. 4. ВИІСОІІІСОМУ БроваРСbl(ОЇ місы�оїї РОД'" зменшити видатки по 
І«(І>І( 160101 "ЗеМJlеустрій" на суму 60,0 ТИС.ГРІІ., IJС1'ОllОВИВШИ при цьому 
DидаТJСИ ПО І(ФІ( 200200 "Охорона і раціонаЛbllС IJIIІ(орнстання земель" 110 

суму 60,0 ТИС.грн. 

5. УПРООІlіlllJlО )J(ИТЛОВО-Ісомунального ГОСІІОДОРСТВО Броварсы�о'іi 
міСЬІСОЇ ради зменшити DИДОТІСИ по I(ФІ( 1601 О 1 "ЗеМJlеустрій" 110 суму 
25,0 "ИС.гри., DС'1'nllошіDIUИ при цьому ВИДОТIСI1 по l(фl( 200200 "Охороно і 
рnціОНВJlьие DИI(ОI'ИСТОІI11Я земель" на СУМУ 25.0 ТItС,14рlt; 

6 Додt\'rl(11 1 2.3,4 ДО рішення Бропорсы�оіi місы�оїї рОДIl від 
29. 12.2004р. Нп 614-30:24 "Про БJОДЖСТ місто 110 2005 ріlС" з НОСТУПНИМIІ 
зміllОМИ DИI(JlUс'rll D 1І0пlП реДОlсціі' (ДОДОIОТJ1СЯ). 

7.ФіllUllСОDDМУ упропліl11110 БроDорсы1оіi 
профіl10НСУUU'l'11 DlIДОТIСIІ, згІдно З ДОНІ-ІМ ріIUОl1I1ПМ. 

, .. 
МІСЬIСОI РОДІ 1 

8. Ц~ рішення 1І0бирає 1JИШlості з ДПТІІ Пого 1111111\11)11-1')1, 

М1СЬl(IIП ГОЛОDО B,O,I\H,'a11~11ICO 



Додаток 1 
до рішення міської ради 

від ~~.P~P~ Н!! H.p-~o~ 

ДОХОДІІ бlоджету м.Бровари на 2005 рік 

-
Код Найменування доходів 

зrідно із бlОДЖетною 

КJJасифікаціЄIО 

; 1 2 
1100000 Податкові надходження 
І Податки на доходи, податки на 

І, прибуток, податки на збільшення 
110000 ринковоі вартості 

, 110100 Податок з доходів фізичних осіб 
і 110200 Податок на прибуток підприємств 
\ Податок на npибyrок підприємств і 

І організацій, що належать до 
110202 комунальної власності 

1120000 Податки на власність 
Податок з власників 'Іранспортних 

засобів та інших самохідних машин і 

120200 механізмів 

І Збори за спеціальне виконання 
130000 природних ресурсів 
1130500 Плата за земmo 

J 
Внутрішні податки на товари та 

140000 поCJI)ТИ 
:1140601 Податок на промисел 
\ 
t 

.\ Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
1 підприємницы�оїї діяльності, об'єднань 
l

! 
громадян, асоціацій, інших 

" добрС?вільних об'єднань органів . 
: місцевого самоврядування, ста1УПВ 

~,l40603 територіальних громад 

~! 60000 Інші податки . 
~ '60100 Місцеві податки і збори 
~ :' '. ФіКсований сільськогосподарський 
~ 60400' . ОО ',. о 
~ _ податок ~o ; о 

і
О 

Оо' '. ~ о Єдиний податок для суб"єктів малого 

і ~~.~~q ~іДПРИЄЩlицтва 
.,~.~:~: !.~ , .. ~.- .., : 

3агаJlЬllllіі 

фОllД 

3 
41849,5 

30059,1 
29959,1 

100 

100 

3670 
3670 

1780 
20 

60 

1700 
6340,4 

1240 

0,4 

5100 

тис. грн. 

СпеціалЬІІІІіі фонд 

Разом ут.ч. 

4 
982,3 

958,3 

958,3 

24 

24 

бlоджет 

РОЗВІІТКУ 

5 

Разом 

6-(гр.3+гр. 

4) 
42831,8 

30059,1 
29959,1 

100 

100 
958,3 

958,3 

3670 
3670 

1804 
20 

60 

1724 
6340,4 

1240 

0,4 

5100 



I~-Т---

fo'"оооо Неподатквінадходження -о 
о НадходжеННR 

відшкодування 

коштів 

втрат 

від 

від 
лісогосподарського і 

сільськогосподарського виробництва 
210000 

і Адміністративні збори та платежі, , 
'І доходи від некомерцііного та 
220000 побічного продажу 

1220900 Державне мито 

І 
Надходження від штрафів та 

230000 фінансових санкціі 

Перерахування підприємцями частки 

вартості нестандартної продукції, 

І виготовленої з дозволу на тимчасове 

{ відхилення від вимог відповідних 
І стандартів ЩОДО якості продукції, 
! виданого Дерх(авним комітетом 
І 

І України ~o стандартизації, метрології і 

1230200 сертифікації 
І 

1230300 Адміністративні штрафи та інші санкції 
)240000 Інші неподаткові надходження 

І Інші надходх(ення до фонду 
24О6160хор.навкол.середовища 
j 
! Відсотки за користування позиками, які 
,1241106 надавалися з місцевих БІОДЖетів 
:1 Власні надходження бюджетних 
";,,250000 установ 
1100000 Доходи від операціі з капіталом 

j НадхОджe1lИJl від вiд'lyжeIIИJI майна, 
',] . . 
:1 JU(e нале)ІШТЬ Автономній РеСпу'БЛІЦІ 

~ 3301 . ~ ОО Надходження від продажу зеМЛІ 

'І 

'J" Крим та майна, що знаходиться У 
~; !!ОЗОО комунальній власності 
), .. 
~ .. '" " НадходжеННR від продажу зеМЛІ. 

~ ~oooo нематерівльних активів 

!!!оо Цільові фонди 
~. i~';' Збір за забруднення навКОЛИ,швього 
~ ~ ~~иродного середовища 
! ,', ' ,,' 

442 2925,6 о 3367,6 

85 

400 400 
400 400 

42 42 

42 42 
о 2840,6 2840,6 

3 0,5 

2837,6 2837,6 
о 9331,1 7630 9331,1 

1000 1000 1000 

8331,1 6630 8331,1 
8331,1 6630 8331,1 
301,3 301,3 

75,9 75,9 



Цільові фонди yrвopeHi Верховною 
РадОIО Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самОВРядуВанНJI та 

501100 місцевими органами виконавчої влади 
- Разом доходів (без трансфертів) 

- Офісійні трансферти 

(рОЗШИФРОВУIОТЬСR за видами 

400000 трансфертів та бlоджетів) 
410000 Від органів державного управлінНJI -
410100 Кошти, що надходить з інших бюджетів 

і 410200 Дотації 
1410201 Дотації вирівшованНJI з держбlОДЖету 
1410300 Субвенції, в тому числі: 
, , 
І 

! 

! 
Субвенціи з деР)IСавного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансуванНJI 

ремонту приміщень управлінНJI праці та 

• 

соціального захисту виконавчих 

KOMiTeтi~ міських міст обласного 

значення та районних у містах рад для 

і забезпеченНJI внеску України у 
~ фінансув8ННJI спільного з Світовим 
і банком Проекту "ПідвищеННJI 
І 

t ефективності управління реформою 

1410343 системи соціального захисту в Україні 
\ Субвенціи на утримання об'єктів 
j спільного користування та чи 
. і ліквідацію негативних насліДІсів 

І діяльності об'Єlстів спільного 

;:.410303 користування 
~'/l Від урядів зарубіжних країн та 
r~OOOO мЬкнародних організацій 
:і.; f!зоооо 3 iвmoї частини бюджету 
;;] Кошти, одерхсані із загального фонду 
i~.1 бюджету до бlОДХСету розвитку 

225,4 225,4 
42291,5 13540,3 7630 55831,8 

20436,1 О 20436,1 
о о 

6212,8 6212,8 
6212,8 6212,8 

14223,3 14223,3 

20,0 20,0 

35 35 

!t~0100 (спеціального фонду) 
!~~~ __ ~Р~а~ЗО~М~Д~О~Х~ОД~і~в~~~~ _____ ---------------t-~6~2~7~27~,6~-t13~S~4іО'~3t-~7~6~30~ __ 7~6~2~6~~~9 
:.~: ... : Всьоrо до'W~, 'І. Р .,8 -т Н ~ 62727,6 13540,3 7630 76267,9 

'~:.. . f/..* -к- °O-* . ..J::~~~~A~-=====:-
:~.. • ІІІ "'~ IJ ~""" ... J 'J ~~ТIOK 
~~"~: ,Секретар ~~I ~~ 1/ 
..... • С)._І 'f) L/ ,~~ '.:. і. ..,... ,... 
.. ,~~ .. І, ••• ь 
'!o"L~ .'. • ОА 
'1:'" "; " • vo - О 

I'i~ :~:' .:, ' .. : .' . ~-I-,... ~.' 
~ .. ~: .. ~'.~ .. ;' :'. ". "/w '8~~' 
~ .... ".:: ... '. . .•.. ~~? 
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ВllдаТКl1 610дzету "Ііста !lроваРII ва 2005 рік 
:.а фувкціов8 ... ы�оІоo структурою 

Дoд8raIC 2 
до рішСИIIR .ПСІокоі paдll 

ВЇА MO~tJo 
N! .;0/4' -і16=-РІ' 

ВПlIAТКІІ ЗАГАЛЬного фоRJIY ВПlIAТКlI СПЕ' 11" 1ILOOrO фоlШV 
. :І Н"Х: :І HJfX: :І Н'ІХ: 

нарахуа ОПRa18 •• раху оnпaтa 

В..,... 6кwany :аа фунхціо....,.. .. ОІО C1JIYICIYPOЮ ПО1ОЧlU 
01Ul1mt 

Кani1am. 
01UUП8 

КaniraJU, 
праці 

IlUIІIІІ IСОмyJlІШ 
Поточні праці 

l8НІІІ IOмyJlIIII 

Ba.oro: (ход 
(ход 

:ahш .ЮІХ .О (ход Be.oro: 
(ход 1000) (ход 

ІІІ'JIIUI .ЮІХ ІІі (ход 

1000) (ход nocnyr 2000) (ход nocnyr 2000) &ІОДЖСТ 

КФК 1110) ,,,n\ IVnll 
1110) , ,.,n\ І ...... IlIOJllnxY 

.010116 О'ГАІПІl\ПСЦЕВОГО CAl\fOB,aJIVR.& ППІІ' 36'79.2 3543.6 2181.5 8101 77.5 13~' 120.1 4s О О 2.1 75.1 О 
.061007 ПІПІIIІРАВООХО'ОIDll ОРГAlПI 25.2 25.2 
.070000 ОСВПА 23372.8 23182.8 14301.5 5292.5 1801.4 1'0 1976.2 1754 188.4 69" 5'.2 22z.2 О 
.D81OOZ ПІШІ ВJШAТІШ ІІА OXO,OВYЗltO'OB'JI 3Z 32 О 
.o!JOOOO СОЦlAЛЬ1ППІ3АХІІCf ТА СОЦІАЛЬНЕ 

3ЛliDПEЧEIDUI 15703.5 15703.5 647.7 238~ 33.1 0.0 32.8 32.8 0.0 0.0 18" ОО 0.0 
.090412 lІІІІІі 8SUIIInIIID aJIIЇInI,lIIIII3llala' 316.2 316,2 О О 
.091207 П'1IIW1I1І8ССІІСННІО. ~iм • ВВВ 120.0 120.0 о 

1'"1UICН1U8 :І ДCJIIII88~ПJ ulOДIIII:IJ на IDIIIoПl 8uuul18 
npaqi. 8CТCpIIIDI8i11c:цoaoi cnya6.1, aCrePUIUI opruia 
8Н)'lJlїIDНiX c:npu. рса&іІІіІо_ rpo"lдIНIIМo ві c:ranu 
iНP"ЇaUnI8I1111:niaoK pcnpeciJl.l6o Е ncнciollCpUlll, 

.- rpoмllдlнами, ві lICIC:IPIIaIJIU 8118С11ідок Ч0рна6IU1К1olOі 
1IIIRCIpCJф ... 'III8ItIICJ8IIX CJ6caudR ІІІІ&:ІШСНІІІО ІІІ 0ІІІІ&1)' 
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до ріwеиlUl міськоі ради 

від ~~ ох ~Н! "'&35-'" , 
: ; І ; 

Перe.JIЇК об'єктів, видатки па вкі будуть проводПТІІCJI 

за рахунок коштів бlОДЖету розвитку У 2005 році 
.. Назва головного РОЗПОРJlДНика Всього 

~ 

коштів Відсоток видатків на 
Зaranьний . 

завершеності . Об'єкт 
обсяг 

завершення 

фінансуванн 
будівництва будівництва 

об'єкта на на початок 
я 

бюджетного майбутні . . . 
року роки . . . 

тис.грн. % тис.грн. 

.. 2 З 4 5 . 
Виконавчий ко,.ітет Вроварськоі міської ради 17272,5 17,1 15526,5 

.., 

~еконструкція .Maiiдa~ на перетині бульвару 
Незапежності та вулиці Гагаріна (ІП черга) 1716,S 11,7 1515,4 
Будівництво адмінбудинку (І черга) 7352,6 19,1 5946,1 
ПроеlC1')'ВaННJI та будівництво артезіанських 

свеl'ДПОВИН бюветноro типу по: 

бул.незапежності 577,1 4,7 549,8 
вул.Грушевського 27,0 22,2 21,0 . 

ут.ч. на 

Всього погашеННJI 

видатків заборгова-

па ності, що 

ПОТОЧІІИЙ yrворилася 

рік на початок 

року 

ТlIС.ГРП. тис.грн. 

6 7 

3690,6 0,0 

1066,S 
1444,0 

ЗОО,О 

21,0 

'- в раііоні парку "Приозерний" 10,0 10,0 10,0 
ПроеImlі роботи на будівництво Папацу урочистих . 
подій по вул.КиївськіЙ 120,0 8,З 110,0 106,0 
Будівництво кладовища по вул.Кyryзова 6645,0 2 6562,0 140,0 
Будівництво церкви Петра і Павла 100,0 100,0 100,0 

. 

БудівництВо церкви Покрови Пресвятої Богородиці 100,0 
-

100,0 100,0 



• ~# •• 

, " -
• о • !lpoe~ ПOJDlВ8JJЬного J!О.цоnpово.цу парку 

' . 0-· 

"Персмоra" 60,0 60,0 60,0 . . 
• 0 

Робочпіі проек будівRJlЦ'Пa споруд ДJIJI збl1p8ННJI та -. 
ввкориC'I'8JDUI вод пов~евого (дощового) стоку . - . ... ... - . 

" по вyn.ІСвївСЬкіІ (1 mш) о 185,1 185,1 50,0 
- о . -
Робочиі npоек Реконструкції l\fагістральної вулиці 
,рaliонного зна'lеНIUI (вул.возз'єдв8ННJI) в м.Бровари 114,0 114,0 40,0 
Реконструкціа ЇЗOJlПOра ТИl\f1Iасового yrpиманu 

МБ ГУ МВС ~КJ!аіни 60,0 60,0 60,0 
Проепні роботи по будівництву пам'пиИ1Са воїнам 

А~гаиістану 10,0 10,0 10,0 
РекоиctpyКЦЇJI прmlїщеНИJI упpaвniннJI КОl\fYНальної 

вnacHocтi 70,0 70,0 70,0 
PeкoHctpyКЦЇJI діючого відділу peєcl'pIЩlї 8ІС1'ЇВ , 

цивільноro стану по вул.Шевченка,2 40,0 40,0 40,0 
Реков". 

. 
парку ВІ. т.г .шевченка 40,0 40,0 40,0 

РеКОН\і.I''уАЦіа озера в парку "Перемога" 26,1 46,4 14,0 14,0 
ВиroтoВJJеННJ( проеImlО-КОmтoрисної документації 

. ва peKOH"AI'.Y~ приміщеННJ( УПРaВJJінu освіти 19,1 19,1 19,1 

150101 Вщ,.шз фіш'lвоі ~JI.ТУІІВ та спорту 651,7 67,3 213,4 40,6 0,0 
РеконструщUt зany боксу дюсш 90,0 66,6 30,0 30,0 
PeкoH"LI''yAЦUr шаховоro кnyба 70,0 84,9 10,6 10,6 
PeКOH".I'.1~ ПJJавального басейну "Купава" 491,7 64,8 172,8 

150101 Управвівви ое.ітп 2727,9 9,0 2281,2 1858,9 0,0 

PeКOHCТPyкцiJI дахів в звкnвдІХ освіти 836,4 11,4 741,4 580,0 

Реконструкцbrприміщень звкnвдів освіти, В Т. ч.: 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 
реконструкція приміщеННJ( дIc.N!20 40,0 40,0 
іреконструкція фасадУ школи Nи1 80,0 80,0 
Іреконструкція ФаСаДУ школи Nи6 20,0 20,Q __ 



-' . . " .... 
: ........ 

. . PeкoHcтpyxцbJ прнміщеННJI управпінНJI освіти 260,9 180,0 260,9 , 
PeкoHCТPYКЦЇJI фасадУ зоm N! 9 340,0 340,0 340,0 І ......... 

Проrpама розвитку теlUlозабезпечеННJI міста та 
.. впров8ДЖеННJI енергозберігаючих технологіR 378,0 378,0 378,0 . . .. 

Проепні роботи по БУдівництву школи-садка N! 1 60,0 60,0 0,0 
Будівництво MїнiKOтeJIЬHi в зоm 1t! 3 622,6 21,0 491,8 70,0 
Будівництво нового паркану навКОЛО СЗОШ N! 7 50,0 50,0 50,0 
РекоН"&JI.7IЩЇИ ЦОКОJIЮ riмназіі ім.С. Оліііника 40,0 40,0 40,0 

1~0101 'У'Пp&JIівв. ЖПТ.JIОВО-КОІІ]'ІІUЬВОГО 
. 

roсподарства 10833,0 10,2 8466,5 3115,0 0,0 

Програма рекон~іїЖИТлового фондУ 1016,8 46,9 540,0 290 
PeKoHCТPyкцїJI мостового полотна шляхопроводУ по І 

вул. Кутузова 1006,0 39,3 611,0 200,0 
.. Проrpама перспективного розвитку водопровїдно-

канanізаціііноro господарства та забезпеченlUI 1360,0 9,1 1236,0 150,0 
населенlUI шсною питною водою вул. 

. . Старотроїцька . . . 
Програма розвитку тепnозабезпеченlUI міста та 1338,2 52,5 635,0 530,0 
впроваджеНIUI енергозберігаючих технологіR 

Технічне переоснащенlUI вузлів обліку 

електроенергії мереж зовнішнього освітлеНIUI 91,8 2,5 89,5 62,7 
м.Бровари. 

Програма "Фасвд" (утепnеНIUIзовніmніх стін 1000,0 25,0 750,0 400,0 
житлового будинку Черuxовського 23) 
РеконструщїJI3ЛИвної каналізації 565,0 29,2 400,0 200,0 

. РеішнcтpyкцїJI (модернізацїJI) зимової теплиці кп 85,0 85,0 85,0 
"Бровари-Флора" 

Реконструкці. мереж зовнішнього осsітленНJI 300,0 300,0 300,0 
Проrpама "Подвір'." (будівництво ДИТ.ЧИХ 

майданчиків) 150,0 150,0 50,0 
Дольова участь у будівництві звалища Д1UI 

38ХороиеиНJI ТВП 200,0 200,0 200,0 



т- • .-. 
Будівництво мallдaнчихїв ДJIJI збору ТВП та . 

. 
ripИдбвннИ обладнвнНJI 2200,0 2200,0 200,0 · '. · ~ . .. 

: ; .. -. , . Проепув8ННJI та реконсtpyIЩЇJI гуртожитку по вул. 
І ':: . Гиаріна, 12 120,0 120,0 120,0 . .. ', 

PeКOHcтpYКЦЇJI вбудованих бойлерних в житлових · . 
будинках комунальної власностї 10,0 10,0 10,0 

, PeKOHCТPYКЦЇJI доріг, тротуарів 1000,0 1000,0 177,3 
Будівництво 3-х приміщень ДJIJIзбору CMi1ТJl 390,2 64,1 140,0 140,0 

150101 
'Упраміннв праці та соцlaльвоrо зuпс:ту 

. 
наСІШеввв 131,0 0,0 131,0 131,0 0,0 
Проrpама розвитку тепnозабезпечеННJJ міста та 

" 
впроввджеННJJ енергозберігаючих технологій 31,0 31,0 31,0 
PeКOHcтpYКЦЇJI приміщеННJJ територіального центру 

обcnyroвувaННJJ пенсіонерів 100,0 100,0 100,0 
150101 ВіддiJI у справах сім'і та I'ОJlоді 837,0 4,4 800,0 310,0 0,0 

PeКOHcтpYКЦЇJI приміщенНJI центру реабілітації дітей 

інвалідів 837,0 4,4 800 310,0 
150101 ВіддiJI КУJlЬТУРВ 300,0 22,0 246,1 185,0 0,0 

. 

. РеКОН\і1I1УlЩЇJI дах'і культурного центру "Прометей" 185,0 29,1 131,1 95,0 
. PeKOHCТPYКЦЇJI сиrвanізації кульtypного центру 

''Прометей'' 15,0 15,0 0,0 
Будівництво гардеробу в МКЦ "Прометей" 30,0 30,0 30,0 
РеКОН\і1I1УlЩЇJI приміщеННJJ краєзнавчого музею 60,0 60,0 60,0 

РАЗОМ ~ oL1'\.J:I ~ 32753,1 21,1 27664,7 9331,1 0,0 
'" ""І 01 ... ~ -:-.. 

~* r Ф" 7а --r 

~~J.~/7"': ===---~ 
rJ 



ПОСТАНОВА 
про Проведення ВІІЇМКН 

М. Київ 
05.10,2007 року 

~Лідчий ~Y ГУМВс Украіни в м. Києві Шевців В.М., розглянувши" 
матеРІали КРИМІНальної справи Н!! 20 .. 3573 .. , 

ВСТАНОВИВ: 

. 15.08.2007 СУ ГУМВС Украіни в М.Києві порушено кримінальну справ) 
В1ДНОСНО Княжанського І.В. за ознаками вчинення злочину передбачених чА 
ст.190 кк України та Ч.2 ст.366 кк України. ' 

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «КорпораціJJ 
<<ГЛОБAJIМEДКЕР» здійснено випуск іменних, безпроцентних (дисконтних: 
облігацій у бездокументарній формі. 

Відповідно до Інформації про випуск облігацій, ТОВ «КорпораціJ! 
«ГлобалМедКер» єдрпоу 31905026 здійснило випуск облігацій з метоlС 
поповненНJl обігових коштів ДmI здійснеННSl будівництв та інвестиційиогс 
проекту в м.Бровари у Київській області. 

На підставі викладеного, враховуючи, що в Броварській міській РаДІ 
виконавчого комітету Київської області знаходsrrЬСJl документи з привод} 
надання, виділення або резервування земельних ділянок в м.Бровари } 
Київській області ТОВ <<Корпорація <<ГлобалМедКер», з метою встановлеННі 
істини по справі, забезпечевн.и цивільного позову та можливоrо вироку суду Е 
частині конфіскації Ма'ЙНа, перевірки діяльності тов «Корпорацu 
<<ГЛОБAJIМEДКЕР», ДJUI повноти, об'єктивності та всебічності розслідувано: 
справи, керуючись ст. ст. 130, 178, 179 КІЖ України, -

ПОСТАНОВИВ: 
• 

. {пОСАдА. ПІДПИС І П.І. . осо J 

. 6: і гptм,aMHи не А,ають npQВa "ibA,fJtl/UInll'CR nрtЮ'в;:un", 060 
На пІдставІ ст. 179 К11К Укра""" n~:В:::~';i npedAtemu, вкі ВUIIlагає слід,,!JJ.' під ЧАас~r· 

, т,і\nт" iInкv.мeHmU чи 1% кот, , .,. па! ~ {"( А .. 
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М. К:ОВ "\~" _...:\~( __ 200·-\ року 

мешкаЮчого . ~- \,)\~~"\~" ~..." \L·ц:. \"" \. r { 
ЯlatМ роз'яснено право бути приcyтвirtOl при всіх діях слі-дчого, роб~!tJ 
зауваження з П'рВВоду '!'их чи івших ~ ЩО підт:SП"Ш~т:о завесзm--:ю в праТОІtОЛ. 

ПОВЯ"і1Ш!.., !qJЇМ ТОГО, У відповідвоm1 зі ст. 127 КПК )7крali=ш роз'ясnєшm ~1. 
обов' язок посвідчити факт, зміст та резупьтаm ~PЁм-~_ 

Перед поЧВ'П(оМ виїмки ~.\. \ ",. \(' \)\.~, \,)\ \''<'0 \ І • \ 

І \ ,. 1 " \<. "-' .~. \. '-' .... (.: ".~ ".~ (O\1ut \~ ;,-~~ .... -'.L.,tw:- \. \ Ч 

\ . 

була пред' JlВJieaa постанова про npоведення ВИЇМ[СИ від" \":, ti ___ 2DU· ! OO~; 
і запропоновано видати зазначею в постанові ДО!Cj1Менти (предмети). 
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.. .\\~ .. \~_ ~ --, :JC (~b \с.~·L .. \'-> ( ___ .-.,L ••• "''С;.' ~ (. ___ ._.~~~. __ ••• __ ~ __ ~~~~,-W~~~ __ ~~~~~ __ • ______ ~~ ___ ~_)~ __ ._._._. ______ ---_____ 
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. .. Земельнии ВІДДІЛ просить Вас розглянути на чер-го'ом)'-засіданні ceQЇЇ ' 
М!СЬКОІ ради питання про затвердження матеріалів попереднього погодження 

МІСЦЬ розташування земельних ділянок під розміщення об"єктів IОридичним та 

фізичним особам та внесення змін до рішень Броварсы�оїї міської ради: 
1. Затвердити ма1'еріали попереднього погоджсння місця розташування 

• • • 
земельних ДІЛЯНОІ( ПІД РОЗМІщення об"Єlстів: 

1.1. Товариству з обмеженоlO відповідальністlО "Броварсы�ийй 
домобудівний Ісомбінат "МеРІсурій" орієнтовноlO площеlO 0,2250 га для 
будівництва 11 LJерги багаТОlсвартирного жилого будиНІСУ по 
вул.Шевченка,4 .. а; 

1.2. Приватному підприємц1О Прус Марії Григорівні орієнтовноlO площеlO 
0,08 га для будівниц'гва та обслуговування станції тсхнічного обслуговування 
автомобілів та аВТОМИЙI(И по вул.Металургів, в районі розміщення авто гаражного 
кооперативу "Металург"; . 

1.3. Товариству з обмежен01О відповідальністlО "Архімаст-М" орієнтовноJO 
площеlO 3,6 га для будівництва ІсомплеІССНОЇ БЛОlсованої житлової забудови на 
.території ІУ житлового району в районі радіостаиції по вул.КиївськіЙ; 

1.4., ВіДJСРИТОМУ аl(ціонерному товариству "llостійно-діIOЧИЙ будівельний 
поїзд Н!!2" оріЄНТОВИОIО площеJO 0,74 га для будіlJннцтва багаТОlсвартирного 
жилого БУДИНI(У з вбудовано .. прибудованим ДОШI(іЛlJНИМ заlсладом та підземним 
паРІсінгом на перетині вуn.l(иївсы�оїї та вул.l(оролеюса; 

1.5. ВіДJ(РИТОМУ аl(ціонерному товариству "Постійно-діl0ЧИЙ будівельний 
поїзд Не2" оріЄНТОВНОIО площеlО 1,5 га ДЛЯ будіВІ·tИЦ'I'ва багаТОІсвартирних жилих 
БУДИНІ(ів з підзеМІІИМ І паРІ(інгом по вул.М.Лагунової в районі розміщення 
буд.N!! 15/1, 15/7 та I(и·I·всы�ої,зоб • .а •• 

Проеl(тування 'га будівництво об"ЄIСТУ ПРОВОДІ'І'І'Н при умові пеРШОLlергового 
будівництва навчальних майстерень �-Іавчanьно"вироGIІИЧОГО центру творчості 
молоді за адреСОІО вуn.М.Лагунової,17 .. а; 

l.б. Приватному піДПРИЄМЦІО ПономареJ'І1(У Володимиру Андрійовичу 
оріЄНТОВНОІО ПnОЩСIО 0,25 га для будівництва "0 обслуговування Сlсладського 
, .", . 
l(омплеl(СУ вул,МеТОЛУl'ГІВ в раИОНl РОЗМlщеllНJI Ш)1'О гаражного Ісооперативу 

"Металург'" · 
1.7. ' Товориству 3 обме)J(еНОIО відповідоJlыlс1'Іоo "Виробниче об"єднаНIІЯ 

"ЛІобомир" оріЄИТООIІОIО nnощеlО З,О га для будіUl1l1цтва сміттєсортувального та 
переробного JСОМПЛОІССУ 11(\ 'rери'rорії масиву ПРОМВУЗЛП D районі розміщення ВАТ 

"БЗБІ("; • " . 
• і 1.8. ПРИПОТІІОМУ,пlдnриємству ,,)ІСI'IТJІ011ШССТ ОР1ЄflТОВНОІО пл~~еIО 0,95 
га для будівництво бnг(\'rОlСООРТИРНОro )J(ИТJIО1JОro Gудип(су иа терИТОрll 11 чеРГIІ 
І(варталу ОлімпіЙОJJIСИЙ.. . 

" ПРОСI(ТИО"JСОU1ТОІ'ИСIІУ ДОІсумеll'l'аЦ1l0 ВИІСОll)'DПТIІ D Сl(лаДI оо. загального 
" :' ПРОС'(ТУ, ЯІСИМ перодбnЧИ'l'И UЮСОll?~lНJl 1"ене~:ШnМ'101·~ ~nn((y територн '1аСТШ11l 11 
.\: .. ':: Ч.Сl;ГИ Іс.варталу Опlмпll.lСЬf(l·tМ орlЄІНОDНО10 1JJІ0ЩОІ0 -, 10 го. 
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2. ~емельному відділу міської ради в місячний термін з дНЯ ПРИЙНЯТГЯ 

даного р~шення, укласти з юридичними та фізичними особами, зазначеними в П.l 

даного Р1шення, договори резервування земельних ділянок. 

3. Надати юридичним особам, зазначеним в п.l даного рішення, дозволи на 
проведення проектно-вишукувальних робіт. Проектно-кошторисну документацію 

замовити та розробити, згідно діючого порядку, яку погодити та затвердити до 
07.07.06. 

у випадку прострочення вказаного терміну, поновлення дозволу на 
проектно-вишукувальні роботи проводиться в такому порядку, як і його надання. 

4. Продовжити терміни дії дозволу на проведення проектно-вишукувальних 
робіт терміном до 07.12.2005 року: 

L 

4.1. Приватному підприємцю Тонкій Тетяні Василівні для будівництва кафе 
по вул.КиївськіЙ в районі буд.N!! 107,109; 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Основа" . для будівництва 
торгово-офісного центру по вул.В.Чорновіла; 

. 4.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Основа" ДЛЯ будівництва 
промислово-логістичного центру на Об"їзній дорозі; 

4.4. Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації 
"Київ облгаз" для будівництва газової заправки та ГРП по бульв.Незалежності; 

5. Земельному відділу міської ради в місячний термін, з ДНЯ прийнятгя 
даного рішення, укласти з юридичними особами, зазначеними в п.4 даного 
рішення, додаткові угоди до договорів резервування земельних ділянок. 

6. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
6.1 Від 04.12.03 N!! 327-17-24 ,,про попереднє погодження ... ", п.2.8, 

відносно приватного підприємства "Золоте руно" , визнати таким, що втратив 
чинність, в зв"язку з невиконанням п. 4 даного рішення ( не проведені проектно-
вишукувальні роботи); І 

6.2 Від 19.06.03 N!! 251-1З-24 "Про надання земельної ділянки ... ", п.2.9, 
відносно приватного підприємства "Золоте руно", визнати таким, що втратив 

чинність . 
. 6.3 Від 06.03.03 N!! 200-11-24 "Про надання земельної ділянки ... ", п.3.6. 

відносно приватного підприємця Лукова Олега Анатолійовича, визнати т~ким, 
що втратив чинність, в зв"язку з невиконанням проектно-вишукув~~ни~, роб1Т; 
. '. 6.4 Від 25.12.03 N!! 389-19-24 ,,про затв~рдження ~теР1ал1В ... , п.l.4, 
відносно приватного пі~ИЄМЦЯ Тесленка Сергш IBaнOB~a,) визнати таким, Щ~ 
втратив чинність, в зв"яз~ з невикоНанням п. дІ ного р1шення (не проведеНІ 
проектно-~ишуКувальніроботи). , . 

, ' .. ":;.::.:~~~~ зеМельним, відділОМ і ( ,Т.В.Гордієнко 
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