
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоJ ОБЛАСll 

РІШЕННя 

Про скасування рішеННJ( 
Броварської міської ради 
від 10.06.04. Н!! 462-22-24 

Розглянувши зверненНJI деnyrата міської ради Кушніренка Ю.І. по заяві 
мешканців будинку 300-в по вул.КиївськіЙ та 17-а по вул.М.Лaryновоі, JIkЇ 
проти будівництва нового багаТОJCВартирного будинку від 22.11.05. N!! 2.17 -
5119.2 про скасування рішеННJI Броварської міської ради від 10.06.04. N!! 462-22-
24 "Про надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по 
розміщенню та будівництву багаТОІСВартирного будинку по вуn.М.Лaryнової в 
районі зоm - 8". 

Керуючись CT~aкoнy України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 
ст.18 Закону України "Про !Шанування і забудову територіГ', t 

.. . ВИР.I'щИЛА: ... - . 

1 Скасувати рішення Броварської міської ради від 1.0.06.04. N!! 462-22-24 
. ..uu.n.... цього рішеНВJI покласти ва першого 2. Контроль за ВИКОВ~УА 

заступника міського голови КиJПпщю О.А. 

Міський голова 
В.О.Автовевко 

ltI.Бровари 
BЇll ______ -
НІ • 



БІ)ОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К .. .. 
ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, 1\1. Брова • 

pll, вул. ГагаРШD,15, Т. 6-50-67 

Від pFcv,,:a:;в Н!! Pl6" 
На Н!! _______ за ------ г 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

БроваJ1СЬКОI~ міською радою 29.12.2005 року було прийняте рішення 
«Про скасування РІшення Броварської міської ради від 10.06.2004р. К!!462-22-
24», я.ке розглядалось на засіданні сесії за поданням депутата міськоі ради 
КУШНІренка 10.1. 

Зазначеним рішенням скасоване рішення Броварської міської ради від 
10.06.2004р. Н!!462-22-24 "Про надання земельних ділянок та затвердження 
матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок під 
розміщення обєктів" , яке вважається виконаним в частині пункту 1 , 
підпунктів 3.1, 3.3, 3.4 пункту З. По решті пунктах рішення документи 
знаходяться на стадії погодження і підстав ДJIJI відміни рішення не було. 

Рі шен ня, подавачем якого був депутат Броварської міської ради 
Кушніренко Ю.І., у регламентуючій частині стосувалось підпункту З.6. 
пункту 3 СІСВСОВаного рішення Броварської міської ради від 10.06.2004р. 
Н!!462-22-24, відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
«Будanьянс», що у вирішуючій частині не зазначен~. . 

ДодаТI'ОВО прошу врахувати те, що ВІдмова ПІдприємству У 
ПРодовженні терміну дії дозволу на провед~ння ~ро~ктн~-вишукувanьних 
робіт повинна бути мотивована, про що в РІШ~Н~1 M1~.ЬKOI р~и також не . 
зазначено тому вважаю, що рішення БроваРСЬКО1 M1~ЬK01 ради ВІД 29.12.2005 
«Про' . Броварської міської ради ВІД 1 0.06.2004р. Н!!462-22-

скасування Р1шенНJI . . 
24»прий нням чинного законодавства 1 ~IДnЯ~Є повт~рному 

няте з поруше . пийНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО РІшення 
перегляду Броварською МІСЬКОЮ paдOIO ДJIJI Р 
В межах чинного законодавства. () 

~ 

ЗаВіДуюча земельним Відділомс:::::::::::::s;tf~/ ~rr~ Т.В.Гордієнко 



-
БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р 

ВІДЦІЛ У СПРАВ~СІМК~І вськоl ОБЛАСТІ 
ТА МОЛОДІ 

07400 Кllївська область, М. Бровари вvл Г. • 
к.312-313 ' ~.. Dl'IIрIИа, 18 РозрахуикоаиD рахунок 

Не 35425031005062 
МФО 821018 УДК в 

КвівськіП області м.КJIЇB 
КОД 23582074 

Тсп.: (294) 6-19-00,6-57-86 

" Л" f,J, 200 ,,-р. Ке ()(-09, {. S~.t 
на Ни ----

Про воконаннв рішень сесій Броварської 
міськоУ радо 

Секретарю міської радо 
Горбатюк Л.В. 

26.05.2005 року прийНJIті рішеННJJ Броварської міської ради N! 733-34-
04 "Про спеціальний заклад "БроварсьІСИЙ міський центр соціanьних cnyжб 
ДJIJI сім"і, дітей та молоді", N! 734-34-04 "Про затверджеВНJI нової редакції 
ПOJJоженНJI про відділ у справах сім"і та моподі Броварської міської ради та 
аиесеВВJI змів у структуру відділу у справах сім"і та моподі" • 

На викон8НИJI цих рішень проведена така робота: 
1. Переіменовано міський центр соціапьвих спужб ДJIJI моподі У 

спеціальний заклад "Броварський міський центр соціanьШJX cnyжб 
дnя сім'''і, дітей та МОJlОді", пройдено державну реєсІрацїю, введено 
у штат цешру посаду - roловний спеціaniст-головвий бyxranтeр. 

2. Виведено відділ у справах сїм"ї та МОJlОді зі штатного р~пису 
апарату Броварської міськоі 'ради та виковк~му. в . самоСТІЙНИЙ 
вiдzdл. Реорraнiзовава цеmp8Jl1Зовава бyxranтeРIJI BIДЦIJI)' У справах 

сім'ї та молоді. 

Начальннк вщілу 
т.м.ковкрак 



m 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА n А оо •• 

ВІддm MICTOBY'71VD ~ КИІВСЬКОІ ОБЛАCn 
- ~., oAННJI ТА АРХІТЕКТУРи 

07400, м. Бровари. вуn. ГBrвplHa. 15. кім. 412 Ten.5-3Q.49 

- JJ IJ.of NII ilf 
ВIд_ ... ...::;.::-----

На NII_----- Від ____ _ 
Секретар.о Броварської 
міської рад .. 
ГорбаТlОК Л.В. 

Відділ містобудування та архітектури Броварської міської ради надає інформа
цію про виконання плану роботи Броварської міської ради на І півріччя 2005 року, 
ПІІТВННЯ якого були винесені на розгляд Броварської міської ради: 

ПитаННR 

Про затвердження ДПТ житлового 

мік о айо "Олімпійського" 
Про затвердження коригув8ННJI ДnT 
житлового масив : 1 О мі о 8Йон 
Про затвердженни корегув8ННИ деталь

ного плану території (ДПТ) N житлового 
масив : 5 мі о &Йон 
Про внесення змін в Положе~ня про 
відділ містоб вання та а юте и 

Про затвердженни ДІІТ ~ житл~вого 
масиву: 3 мікрорайон, 4 МlКРОРаион 

Про затвердження схеми 
інжене них ме еж IV житлового 

Про внесення змін в Генеральний план 
міста 

ДІІТ житлового Про затвердження 'й 
• .. ПО В л.Бо СЬКl 

Заступник головного 

архітектора міста 

Те .ін 811KOIIQI",R 

03.02.2005р. 
Н!! 648-31-04 
03.02.2005р. 
Н!!648-31-04 

26.05.2005р. 
Н!! 731-34-04 

о 1.12.2005р. 
Н!! 851-39-04 
08.09.2005р. 
Н!! 801-37-04 
О 1. 12.2005р. 
Н!!854-39-04 
В стадіі 

погодження 

07.07.2005р. 
Н!! 756-35-04 
01.12.2005р. 
Н!! 852-39-04 
26.0S.2005p. 
Н!! 731-34-04 
О 1.l2.2005p. 
Н!! 855-39-04 

Л.Є.Рибакова 
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