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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про припинення права користування земельними 

ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
у постійне користування земельних ділянок, надання 

дозволів на виготовлення технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного ВlДЦшу вІД 29.06.06 N21381 
щодо припинення права користування земельними ділянками, надання в 

оренду земельних ділянок, надання у постійне користування земельних 
ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 

оформленню права КОРИС1)'вання земельними ділянками юридичним і 

фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, а . ,. 
також враховуючи те, що РОЗМіРИ земельних ДІЛянок ПІдтверджуються 

відповідними документами і генеральним планом забудови м.Бровари та 

керуючись ст. ст. 12,41,42,83.93,116,120,123,124,125,126 Земельного 
кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
СТ •. 8 Закону України "Про оренду землі", Постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.04.02 NQ 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового 
призначення земель, які перебувають у власностї rpомадян і юридичних 

осіб", п. 34 ст.26 Закону УкраУни "Про місцеве самоврядування в Україні" 
та враховуючи ПрОПОЗИЦll ПОСТІиної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівниuтва 

екології та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та 

зарахувати Ух до земель міської ради в зв"язку З добровільною відмовою: 

1.1. Приватному підприємцю Костенюку Олегу Анатолійовичу 

площею 0,0021 га по вул.Короленка в районі розміщення буд.N~55, ЗГІДно 

листа від 21.06.06; 
1.2. Державному ПІдприємству .,РадіопередавальниЙ центр" 

загальною площею 5,4848 га По вул.КиївськіЙ,225, згідно листів від 
17.05.06N~146/5-16іN~ 145/5-16 та від 31.05.06 N~166/5-16; 

1.3. Відкритому aKQjoHepHoMY товариству «Торговий дім Ліза» 
площею 0,1501 га по вул.Красовського в районі зводу «Торгмаш», ЗПДНО 

листа від 03.07.06 NQ35; 
1.4. Закритому акціонерному товариству «Світлотехніка-Катех» 

площею 0,2184 га по вул.Чкалова,3, згідно листа від 17.02.05 .М~З-12; 
1.5. Комунальному підпрнємству «Дарницьке лісопаркове 

господарство» площею 3,0 га по вул.Шевченка в районі житлового масиву 
«Зелена галявина», згідно листа від 27.04.05 N~22б. 
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2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 

2.1. Малому приватному підприємству "Побут" площею 0,0975 га, в тому 

чисЛі 0,0150 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мережі каналізування, для будівництва комплексу культурно-побутових 

послуг - землі комерційного використання, по вул. Черняховського в районі 

розміщення комунального підприємства "Бровари-Флора", терміном на 2 роки; 
2.2. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд", площею 0,9315 

га, в тому числі 0,2987 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери з підземним 

паркінгом на 100 автомашин - землі житлової забудови, по вул.Черняховського 

в районі розміщення буд.NQ21-а.терміном на 2 роки; 
2.3. Приватному підприємцю Дворському Олександру Володимировичу, 

площею 0,0504 га, в тому числі 0,0009 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для будівництва ресторану -
землі комерційного використання, по вул.гагаріна вздовж парку "Леремога", 

терміном на 2 роки; 
2.4. Малому приватному підприємству "Атлант-плюс" площею 

0,75 га, в тому числі 0,0132 га - землі обмеженого використання - інженерний . . 
коридор мереЖІ теплопостачання, за рахунок земель СІЛьськогосподарського 

призначення - рілля, для будівництва цеху по виробництву металопластикових 

та алюмінієвих конструкцій - землі промисловості, по вул .. Металургів в районі 
розміщення кооперативу "Автомобіліст", терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва, 

спричинених вилученням сільськогосподарських угідь Малому приватному 

підприємству "Атлант-плюс" в розмірі 27027,00 гривень. 
Договір оренди земельної ділянки укласти тсля сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 

2.5. Представництву асоціації .. Сос-Кіндердорф Інтернешнл" в Укра'іні 

площею 3,0000 га, в тому числі 0,0077 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва дитячого містечка -
землі житлової забудови, по вул.Шевченка в районі житлового масиву .. Зелена 
галявина" - за рахунок лісових насаджень терміном на 5 років. 

Попередити Представництво асоціації .. Сос-Кіндердорф Інтернешнл" в 

Україні про право міської ради розірвати в односторонньому порядку договір 

оренди земельно"L ділянки у випадку не розпочатого будівництва на протязі 

двох роюв; 

2.6, Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрії збуваються" 
площею І,2 га для будівництва складського приміщення з лінією по випуску 

зошитів - землі промисловості, по вул .. Металургів, терміном на 2 роки; 
2.7. Приватному підприємцю Колаян Ганні Дмитрівні площею 32 кв.М., -

землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі водопостачання, 
для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
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комерційного використання, по вул .. Черняховського в районі розміщення 

торговельно-розважальноro комплексу «Термінал», терміном на 1 рік; 
2.8. Приватному підприємцю Головачу Олександру :МИколайовичу 

площею 43 КВ.м., - землі обмеженого використання інженерний коридор мереж 

комунікаujй, для обслуговування павшьйону - землі комерційного 

використання, в районі розміщення заводу БЗБ~ терміном на 1 рік. 
2.9. Приватному підприємцю Мерезі Анатолію Андрійовичу площею 25 

КВ.М.ЦЛЯ обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 

комерційного використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд.N~224, 

терміном на 1 рік; 
2.10. Приватному підприємцю Олійнику Олегу Віталійовичу площею 66 

КВ.м для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, по 
вул.Короленка в районі розміщення буд.NQ58, терміном до 01.0] .07; 

2.11. Приватному підприємцю Главінській Наталії Іванівні Ш10щею 0,2130 
\..; га, в тому числі 0,0353 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування ПРИМІщення складу 

- землі промисловості, по вул.Чкалова,3, терміном 2 роки. 

3. Відмовити у наданні в оренду земельних ділянок: 
3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Корпорація ,rлобал 

МедКер" площею 0,9200 га, для бу дівництва багатофункціонального 

житлового комплексу - землі житлової забудови, по вул .. Гагаріна в районі 
розміщення будівлі місько'і ради, в зв»язку із закінченням терміну дії дозволу на 

проектно- пошукові роботи та непроведенням, відповідно до закону, 

громадських слухань; 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю "Українські вантажні 

кур»єри" площею 7,7 га, для будівництва та обслуговування логістичного 
центру - земЛІ транспорту, по Об»їзній дорозі в районі розміщення ЩІ 

«Броварський оптовий римою>, в зв»язку з вїдсутн1с1Ю містобудівного 

обгрунтування. 

4. Продовжити терміни користування земельними ДІЛянками, що 

перебувають в оренді: 
4.1. Приватному підприємцю lЦYP Вірі Миколаївні площею 17 КВ.м для 

обслуговування кіоску - землі комерщиного використання, на перетиНІ 

вул .. М.Лагунової та вул .. Гагаріна, терміном до 01.09.06; 
4.2. Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю" Т-лайт" площею 

0,1418га, в тому числі 0,0204га землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, .ЦЛЯ обслуговування будіШ1і майстерні - землі 
промисловості, по вул.Чкалова, 3, терміном на 2 роки; 

4.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Т-лайт" площею 
О,] 698га, з них О,] 348га землі обмеженого використання, в тому числі О,] 21 1 га -
інженерні коридори мереж комунікацій та 0,0137 га - проl'зд, для обслуговування 
ремонтно-механічної дільниці, землі промисловості, по вул.Чкалова, 3, терміном 
на 2 роки; 
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4.4. 

інженерні коридори 

обслуговування 

відповідальністю "І-лайт" площею 
використання, в тому числі 0,1800га 

комунікацій та 0,0137га - проїзд, для 

. 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

складу ГОТОВИХ виробів - землі 

на 2 роки; 
4.5. 

фірма 

відповідальнїс1Ю виробн ичо-комерційна 

з них 0,0419га ~ землі обмеженого 

0,0319 га - інженерні коридори мереж та 

ДЛЯ обслуговування очисних споруд - землі 

терміном на 2 роки; 
ВJдповідальністю ,,кристал" площею 

.з ..... ",JLJ ... обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій будівництва та обслуговування 
лабораторного корпусу - промисловості, по вул.Горького, 1 , терміном на 2 
роки; 

4.7. Приватному Галині Опанасівні площею 18 
КВ.м ДЛЯ обслуговування кіоску 

перетині вул .. М.Лагунової та 
комерційного використання, на 

на, терміном до 01.09.06; 
4.8. Приватному підприємцю 

КВ.м для обслуговування кіоску 

вул.Гагаріна, в районі розміщення 

4.9. Приватному підприємцю 
для обслуговування кіоску 

вул.Короленка в районі розміщення 

4.10. Приватному підприємцю 

площею 122 КВ.м обслуговування 

використання, по Об»їзнїй дорозі в 
роки; 

4.11. Товариству з обмеженою 
для обслуговування павільйону 

вул.Возз»єднання,4, терміном до 3 1.1 
4.12. Приватному 

кв.М для обслуговування 

комерційного використання, по 

терміном на І рік; 

4.13. Приватному підприємцю 
для обслуговування кіоску в складі 

комерційного використання, по вул.Кі 

терміном на 3 роки; 

Світлані Василівні площею 20 
комерційного використання, по 

терміном на 1 рік; 
Іванівні площею 25 КВ.м 

по 

Юрійовичу 

комерційного 

на 3 

.J .. "" ........ "" ........ 190 КВ.м 
використання, по 

Миколаївні площею 47 
очікування - землі 

розміщення буд.N!!65. 

- зеМЛІ 

розміщення буд.NQ45. 

1 Приватному підприємцю Куклі Ігору Миколайовичу площею 

446кв.М для обслуговування кіоску комерщиного по 

в районі розміщення буд .. NІП7-а, терміном на ] 
4.15. Приватному підприємцю Гуртовенку 

площею 21 кв.м ДЛЯ обслуговування кіоску в очікування -

)?f( 
/ 
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землі комерційного використання, по вул.Короленка в районі РОЗМІщення 

буд.N~55, терміном до 01.09.06; 
4.16. Товариству З обмеженою відповідальністю 

«Київоблпреса» площею 19 кв.М для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення буд.N2 

І І, терміном на 1 рік; 
4.17. Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Київоблпреса» площею 19 КВ.м для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд . .N!! 168, 
терміном на 1 рік; 

4.18. Товариству з обмеженою відповідальністю 

« Київ о бл пр есю> площею 19 кв.М для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд..N!! 64, 
терміном на 1 рік; 

4.19. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна 

фірма «ЮГ0» площею 19 кв.М для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд . .N~ 11, терміном до 
01.09.06. 

5. Надати в постійне користування за рахунок земель міської ради 

земельНІ ДІЛянки: 

5.1. Комунальному підприємству теплових мереж 

,,Броваритеплоенергомережа''t земельну ділянку загальною площею 2,4972 га ,в 
тому чисЛІ: 

- площею 0,0357 га по вул.Кирпоноса,5/2: 
- площею 0,0461 га по вул. Черняховського, 19; 
- площею 0,0647 га по вул. Грушевського, 13; 
- площею 0,0250 га по вул. М.Лагуново1',4/1; 
- rmощею 0,0407 га по вул. Возз»)єднання, 1511; 
- площею 1 ,2476 га по вул. Кірова,96; 
- площею 0,1462 га по вул. Київській, 296-6; 
- площею 0,0568 га по вул. Кірова, 3/1 ; 
- площею 0,0780 га по вул. Красовського, 2/1; 
- площею 0,0245 га по вул.Гагаріна, 27/1; 
- площею 0,0505 га по вул.Грушевського, 19/1; 
- площею 0,0301 га по вул.Черняховського, 1311; 
- площею 0,0297 га по бульв.Незалежності, 7/1; 
- площею 0,0347 га по бульв.Нсзалежності. 1511; 
- площею 0,0202 га по вул.М.Лагунової, 13/1; 
- площею 0,0332 га по бульв.Незалежності, 1611; 
- площею 0,0350 га по вул.ОлімпіЙська .. 8/1; 
- площею 0,0541 га по вул. Грушевського, 3/2; 
- площею од L 80 га по вул. Гагаріна, 23/ І; 
- плошею 0,0321 га по вул. КиІвській, 28811; 
- площею 0,0541 га по пров. Поштовому, 6/1; 
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- площею 0,3402 га по вул. Герцена, 3, для обслуговування існуючих 

споруд; 

5.2. УпраWIінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради площею 24,1445 га, в тому числі 0,4553 га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мереж комунікацій, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення - рілля, для розміщення кладовища - землі 

громадського призначення, по вул.Кутузова. 

6. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних ділянок: 
6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Шана-Сервіс" 

орієнтовною площею 0,06 га для будівництва автомобільного газозаправного 

пункту по Об»їзній дорозі; 

6.10. Відкритому акціонерному товариству «Торговий дім Ліза» 

орієнтовною площею 0,0062 га для розширення території для обслуговування 

торгового дому «Ліза» по вул.Гагаріна,16; 

6.11. Приватному підприємству «Дека-Інвест» орієнтовною площею 

0,1249 га для розширення території для будівництва та обслуговування кафе

магазину по вул.КиївськіЙ,282. 

7. В ід класти питання 
. 

надання дозвоЛІВ на виготовлення проектІВ . . 
ВІДведення земельних ДІЛЯНОК: 

7.1. Приватній проектно-пошуково-виробничій фірмі "М-ЕКО" 

орієнтовною площею 0,39 га для будівництва ресторанного комплексу по 

вул.Черняховського в районі розміщення фабрики ТОВ "Євро Фудс ГБ 

У країна", до затвердженням міською радою питання внесення ЗМІН дО 

генерального плану забудови м.Бровари; 

7.2. Відкритому акціонерному товариству "УКРБУРВОД" орієнтовною 

площею 0,26 га для обслуговування комплексу по пров.Вокзальному,6, до 

виконання техніко-економічного обrpунтування території; 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Соббон" орієнтовною 

площею 0,45 га для будівницта магазину-складу будівельних матеріалів по 

вул.Кутузова в районі запроектованого кладовища, до розгляду проекту 

будівництва об»єкту містобудівною радою; 

7.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,ярос віт" орієнтовною 

площею 0,45 га для будівництва адміністративного приміщення, майстерні по 

ремонту та пошиву взутгя із складськими приміщеннями по вул.Металургів в 

районі розміщення торговельно-розважального комплексу «Термінал», до 

розгляду проекту будівництва об»єкту містобудівною радою; 

7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Мітро" орієнтовною 
площею 0,85 га для будівництва підприємства по пошиву взутгя по 

вул.Димитрова, до розгляду проекту будівництва об»єкту містобудівною 

радою; 
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7.6. Приватному 

орієнтовною площею 0,0605 га 
Кольчевському Юрію Павловичу 

автостоянки по вул.Щорса, 141, 
до розгляду проекту об»єкту містобудівною радою; 

7 . 7 . Приватному підприємцю Негоді Валерію Анатолійовичу 
орієнтовною площею 15 га для будівництва хімчистки з офісними 
приміщеннями по бульв. в районі Промвузла", . 
МІСЬКОЮ радою питання ЗМІН дО генерального 

м.Бровари; 

7.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дельт3.» 

площею 0,1920 га будівництва автозаправочної станції по 

до розгля'!су об»єкту містобудівною радою. 

. 
на виготовлення проектІВ ВІДведення -,,,,,,,'.п,,,,, дІЛЯНОК . . . 

ІЗ ЗМІНОЮ ЦІЛЬОВОГО 

8.1. Громадянину Дмитру Володимировичу, проживаючому по 

площею 0,0726 га земель 

СІЛьськогосподарського 

вул.Кірова,25-а; 
на земЛІ забудови по 

8.2. Ірині Григорівні, 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0307 
СІЛьськогосподарського призначення на зеМЛІ житлової 

вул.Рокосовського, 1 З; 
8.З.Приватному n Бєляєву І'гору 

орієнтовною площею 0,0854 га земель житлової 

комерційного використання по вул.Чкалова,5/1; 

по 

8.4. Громадянину Мусійчуку Володимиру Михайловичу, проживаючому 
по ОРІЄНТОВНОЮ 0,1 га із 
сільськогосподарського призначення на землі забудови по 
вул.Корольова,8-б. 

9. Надати 
права користування 

9.1. 
орієнтовною 

ву л.Кутузова,2-4; 

на складання технічної 

ДІЛянками: 

підприємцю Строй 

га обслуговування 

9.2. Грома.дянину Сімановському Ярославу 
площею 0,15 га обслуговування нежитлової 

по оформленню 

Васильовичу 

комплексу по 

9.3. ідкритому акціонерному товариству орієнтовною 
площею 0,5680 га обслуговування комплексу по пров.Вокзальному ,6; 

9.4. з обмеженою відповідальністю "Зерно переробний 
комплекс" орієнтовною площею 0,9413 га для нежитлової 

будівлі по вул.Красовського, 18-а; 
9.5. з обмеженою "Управління 

будівництва ,,3акордонмонтажспецбу д" орієнтовною площею О, і33 7 га для 



обслуговування 

Промвузла; 

8 

цеху по виробництву нестандартного обладнання в 

9.6. 
площею 

Красовського, 1 

...", ... '""1"''''''' З обмеженою відповідалЬНІ ,,пелікан" орієнтовною 

обслуговування приміщення цеху Х.!!l по вул. 

9,7. підприємцю Разумову Веніаміну Володимировичу 
ОРІЄНТОВНОЮ "" ............ "" 0,341 О га для майнового комплексу по 
вул 

підприємцю Серriю Миколайовичу 
орієнтовною площею 0,0615 га для обслуговування майнового комплексу по 
вул.С.Разіна,5; 

9.9. Громадянці Крошко Анні орієнтовною площею 0,11 га 

для обслуговування нежитлового приміщення по вул.Фрунзе,2-а; 

10. підприємству «Перспектива}) орієнтовною площею 0,2262 
майнового комплексу в районі Промвузла; 

9.11. Приватному підприємцю Ірині Володимирівні 
орієнтовною 0,0400 га для обслуговування нежитлового приміщення 
по """iU"'-Ж,ПТ-СГI 14-в; 

районній споживчих товариств 

площею 0,11 
вул.КиївськіЙ,1 

для обслyrовування адміністративного будинку по 

9. 1 З. Броварській районній спілці товариств орієнтовною 
площею 2,4 700 га для майнового комплексу по 

вул.Красовського,22. 

10. Попередити юридичні та особи, зазначені в п. 
рішення, про необхідність укладення 20.08.06 договорів оренди 
випадку неоформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 

питання припинення права користування землею. 

11. Попередити юридичні та особи, зазначені в П.п. 8,9 
виготовлення _.,... ... ~ 

користування 

приступати 

земельними 

отримання 

документації по оформленню права 

освоєння земельних дшянок 

документів на землю та 

встановлення меж земельних дшянок в натурі. Земельні . 
використовувати за Цільовим призначенням. 

1 зміни до рішень міської ради: 

1 1. від 01.06.06 N.226-05-05 «Про припинення права 
земельними ділянками ... » п 3.5. приватного підприємства «AraD) 
викласти в наступній редакції: «Приватному підприємству «Агат)} 
O~ 1449 га обслуговування складу-майстерні - землі комерційного 

по вул.Ки1'вськіЙ,219 терміном на 2 рокю>, далі по тексту. 
від 26.05.05 Х2 "Про затвердження 

погодження ... ", n.I.4. приватного підприємства 
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"АКА" ,відмінити, в зв"язку з невиконанням п. 3 даного рішення (не проведені 
щ:юектно-вишукувальні роботи); 

12.3. від 26.05.05 N~ 722-34-04 "Про затвердження матеріалів 

попереднього погодження ... ", п.l.3. відносно товариства з обмеженою 

відповідальністю міжрегіональний торгово-діловий комплекс "Будівельне 
місто", відмінити, в зв"язку з невиконанням п. 3 даного рішення (не 
проведені проекrно~вишукувальні роботи); 

12.4. від 23.03.06 К2 955-46-04 .Дро припинення права користування 
земельними ділянками ... ", п.2.18. відносно відділу капітального будівниuтва 

Броварської міської ради, відмінити, в зв"язку з невиконанням п. 9 даного 
рішення (не укладений договір оренди земельної ділянки); 

12.5. від 26.05.05 NQ 722-34-04 "Про затвердження матеРІаЛІВ 
попереднього погодження ... ", П.l.l О відносно приватного підприємства 

"Злагода-2000", відмінити, в зв"язку З невиконанням п. З даного рішення (не 
проведені проектно-вишукувальні роботи); 

] 2.6. Від 26.05.05 N!! 722-34-04 .. Про затвердження матеріалів 

попереднього погодження ... ", , П.].6 відносно товариства з обмеженою 

відповідальністю "ОЛДА" , відмінити, в зв"язку з невиконанням п. 3 даного 
рішення (не проведені щюектно-вишукувальні роботи); 

] 2.7. від 14.04.05 N~ 689-33-04 "Про затвердження матеРІалІВ 
попереднього погодження ... ", П,].2 відносно товариства з обмеженою 

відповідальніс'ІЮ "Базис-Будмонтаж", відмінити, в зв"язку з невиконанням 

П.3 даного рішення (не проведені проектно-вишукувальні роботи); 

] 2.8. від ] 4.04.05 N~ 689-33-04 .,Про затвердження матеРіаЛІВ 

попереднього погодження ... ", п.] J О відносно товариства з обмеженою 

відповідальністю "Західні будівельні технології", відмінити, в зв"язку з 
невиконанням п. 3 даного рішення (не проведені проектно-вишукувальні 

роботи); 

12.9. від 11.11.04 N~ 566-26-24 ,,про затвердження матеРІалІВ 

попереднього погодження ... ", П.].7 відносно товариства з обмеженою 

відповідальністю "Українські вантажні кур»єри", відмінити, в зв"язку З 
невиконанням п. 3 даного рішення (не проведені проектно-вишукувальні 

робm-и). 

] 3. Кон:гроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Возняка С.М. 

Міський голова 

м.Бровари 

Від''д?'' ~ 
N2 s;f - t)6 ~ О5 

В.О.Аитоненко 

2006 року 
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