
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від {J.. 09. tЮОь Н!! ~gg 

Про розгляд пропозицій щодо 

присвоєння звання "Почесний 
громадинин міста Бровари" 

м. Бровари 

РозгJIJIНYВШИ клопотання колективів працівників ЗАТ "Люмен", 
тов "Центральна ашека", Броварської філії АТ "Український 
інноваційний банк", громадської організації ветеранів-будівельників 
м. Бровари, міської громадської організації "Захист дітей-війни", 
подання міської організації УП "Єдність", витяг з протоколу засідання 
деnyraтської фракції партії ВО '1Jатьківщина" - "Блок Юлії 
Тимошенко", управління освіти Броварської міської ради на підставі 
Положення про звання "Почесний гром8ДJIНИН міста Бровари" та 
керуючись ст. 40 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Україні", виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Рекомендувати міській раді за особисті заслуги перед містом 
Бровари у сфері трудової, господарської, культурної діяльно~ У 
громадському жиni присвоїти звання "Почесний громадинин МІста 

Бровари". . _ 
1.1. Шqренq Петру ВлIlСОВ"ЧУ - головному mкaрю ДИТЯЧОІ 

лікарні. 

2. Контроль за викон8ВIIJIМ даного рішеННJI покласти на керуючого 
справами виконкому Дворського В.П. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови заступник міського голови 

С.М.Возняк 



АВТОбіографія 

Я, Ш~ренко Петро Власович, народився 19 січня 1945 
року в. ce~1 ,~Ka~iBKa, Біло~ерківського району Київської 
облаСТІ в СІМ І роБІТНИКа, наЦІональність - українець. 

Після закінчення школи в 1962 
Київського медичного училища N!! 2 
відділення, яке закінчив в 1965 році. 

. 
РОЦІ вступив до 

на фельдшерське 

з 1965 року по 1968 рік проходив СЛУ>l(бу в рядах 
Радянської Армії (Польща, Чехословаччина). В 1969 році 
вступив на педіатричний факультет Київського медичного 
інституту, який закінчив в 1975 році. Після проход)кення 
однорічної інтернатури на базі Білоцерківської дитячої 
лікарні, був направлений в Броварську ЦРЛ на посаду 
дільничного лікаря .. педіатра. В 1981 році був переведений 
на посаду головного лікаря дитячої лікарні, на якій 
перебуваю по теперішній час. 

ОДРУ)l(ениЙ. Дружина працює дільничним лікарем .. 
. 

пеДІатром. 

Маю ДВОХ синів. 
u ..... 

Учасник боиових Д1Н. 

Судимостей не маю. 

Позапартійний. 

Idf. &f. tJC/ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КІІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СІІРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

СПЕЦ~НИЙЗАКЛАД 
"БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ для 

СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ" 

07400 КlІївська область 
М. БроваРl1, вул. Гагаріна.. 18 
телефон/факс: (294) 6-19-00 
Biд/R{?!} {'~ НІ! (J&(J.I.).k1.~7 
на N!! за, ___ _ 

Про надання списку сімей 

РозрахуНКОВІІіі рахунок 
.N! 35417051005061 
МФО 821018 еДІ( 
в Кlfївськііі облаcri М. КІІЇВ 
код 23236S21 

CeKpeTaplO Броварської 
міськоі ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

У' . на Ваш лист від 07.09.06 N!! 367 надаємо список сімей: 
• ВJДПОВJДЬ житrєВИХ обставе8Х і перебувають на обтку 

п1 знах~ДJ1Т~СJl У складних . ,оо ДІ'тей та молоді (додається). 
в ЦеНТРІ СОЦІальних служб Д1UI сІМ 1, 

Директор цсссдм 

Гоnyбllll'l8 
6-19-00 

Л.А.Кваша 



СПІІСОК сіl'lей, q 3,0 
що знаходsп:ься у склаДИІІХ ЖlnТЄВllХ обстаВllнах і 

стоять на оБJJIКУ в Центрі соціал .. .........,,; • • ... ЬНІІХ --3 IRV ДJJH CIl'1 'і, 
ДlTel1 та аlолоді 

1(9" ПІБ Адреса Ста1Ус Опис 
n\n сім і ситуації 

1. Баньківська Грушевського Багатодітна. MaТlI З-х дітей перебуває у 
Олена 17-в,кв.169 

. . 
розпучена ВІДПУСТЦІ по дoгmrдy за 

Миколаївна ДJmlНОЮ до З-х р.,алімеНТІІ 

HeOТPllMYE 

Необх.сЬінансова допом. 

'''''і Білозерських Незалежності Пра6а6уся- Під опікою 2 правнукіВ-Сllріт 
Ольга Тихонівна 2,кв.22 опікУН 

3. БіРlокова Тетяна Киівська. 304, Розnyчена Тяжко хвора маТІ І, самав 

Сергіївна КВ.64 воховує доньку, потребує 
КОUnnlнаоднгіхарчуванНR 
ДJUI ДІПІІНІІ 

4. Болдирєва Кірова. 1, Ба6ушка опі- Сім'. потребує коштів 

Наталія кв.19 кується над ДJUI погашенНJI боргів 

і Григорівна дитиною-
за комун. поcnynl 

і 

І сиротою 

І S. Бондаренко Гагаріна 5Б, Багатодітна MaТlI З-х дітей, 

І Світлана кв.53 
малозабезпеченість 

Михайлівна 
6. Василенко Незалежності Мати- ВІІХОВУЄ ДJmlну-інваліда,.К8 

Анастасш 3-6,кв.136 одиначка 
потребує nocтiїJНoro догмду 
іnpофесіЙНОіМед.допомопl, 

Сергіївна зн8ХОДИ'J'ЬCJI у відпустці 
по ДОГJIJIJIV за ДJП. 

7. Гаркава Галина КиївсьКІ, Онук під БабуCJI пенсіонер onїкyЄfЬCJI 

Дмитрівна 300""б, кв. 77 опікою 
над веповвоniтні •• онуком, в 
зв'JlЗКУ З ЗaтDменuм іх 
кварТІірИ і СХЛВДНІІМ 
матеріальним cтaнOBInцeM 

необxiднllЙ aeMOIIТ - Внучка оикохвора,пере-
8. Гладка Мавковського Сім'АВ 

нecnаоперun\веобxbud 
Валентина 32 СКЛадних ЖИТо 

КОШnI AJUI ПРОДОВ2КеRRJI 

Леонідівна обставинах .пікуваиu - Зи8ХОдиrьсв У відпустці по 
9. ГOJlJlКa. Олена Київська, 302, Мати-

догЛ1tдY за ДlmIВОЮ,ВIIХОВУЄ 

Миколаївна кв.28 одиначка 2 малoniтиix дітей. Необхідні 
КОШТІІ ва харчув8RНJI і однг 
ДJIJ! дітей - Нещо~вопомербат.~ 

10. данілова Воїнів ВдовІ, 
Сім'. в скрyrиому 

Людмила IIrrePваціона- багатодітна, матеріальв. СТ8Н.,веобхідве 

Іванівна лістів, 11 ,кв.2 4 дітей безкоштовие харчув8RНJI 

дітей в шкоni. Допомо.га 
oДJlJ'Oм, харчув8RНJIм 1 ОlШ&та 
коМ0 поcпvr --



1l.""дє:\"Тярьова ГагарінІ, 29, . 
Бабуся- Опіка над Двома дітьМIІ-

Лlодмиnа кв. 124 опікун СІlpотаМl1 

Михайлівна 

J -", 

~ ДУдошенко Черняховсько Одинока мати MaТlI перебуває у відnycrці 
Надія Дмитрівна го, 17-1, КВ.З 3 числа по ДОГmщy за AJmlHOIO до З-х 

І 

випускників років, CКJJaдHe матеріальне 

ЦСПР стаН08Jlще 

"Любисток" 
13. Єлізаренко Надія Короленка, Дитина під OAllHOKa бабуся пенсіонерJCII 

Іванівна 54-а,кв.7З опікою опікуєrьcн над 
неповнолітнім онуком. 
Необхідна фінансова 
допомога. 

-14. Загатова Ганна Чайковсько- Бабуся-опікун MaТlI дітей заПIНУЛв. батько 
Андріївна го, 11 над двома в MicЦRX позбавл. волі. 

онуками Пarpебують фін. ДОПОМОПI 
ДJIJI погашенНJI боргів за 
комун. поcлynl 

15. Зайцева Галина Гагаріна,5, 2 дітей під Бабуся ВІІХОВУЄ 2 
Іванівна Кв.5 

. неповнолітніх онуків, ОП1кою 
пarpебуЄКО~lнаоДRГта 
харчуванНJI ДЛJl дітей. ДiТlI 
часто хворіють 

16. Зяблєцова Ніна ЧкаловІ, 2, БагатодітнІ, в сім'ї виховується 3 дітей, 2 

Анатоліївна кв. 1 
. . з JlКlIХ під опікою, МШІ мати-IНВалJД 

оформлює інвалідність, сім'JI 
потребує сЬін. AOnOMOnl. 

17. Іванов Толстого, 12 Багатодітна,3 в сім'ї S дітеіІ, 3 3 JlКlIХ під 

Олександр дітей під опікою. необхідна фінансова 
підтр'lМ1С8. 

Олександрович опікою 
18. Ісаєвко КУТУЗОВІ, 78 Онук під Трariчна заПlбель 

Людмила опікою мaтepi,cкpyrнe 
матер.ствнов.оце. птребує 

Григорівна безкоштовне харчуванНJI в 

шкоnї, шкільне ПР'Ш8ДДJI і 
ліжко. - OДlIHOкa мшl нещодавно 19. 1<впковська пров. Оболок- Мати-
наРОДlUlа ДlmlН)'.He має 

TeтJlВa ськиіі,10 одиначка, проmlCJCII і тому не може 

Михайлівна випусКНИЦJI ОфоР-МJml rppшові В'IІШВТlf 
інтернатвого на Д'ПІІНУ. Тllмчасово 

закладу прOЖllває на lCВapТIipi. 

"Любисток" НеобdдиіКО~lдnR 
ПРОDЛВТlI ЖSПпа. КОJIRСКВ та 

oДJll" ДJUI новонародженої 

ДlП. -- одинока 
Відпуcrкв по доглкду за 

20. kiбус Світлана БілОдУбравна, ДlmIНОЮ. перенеспа 

МикОЛаївна 28, кв.19 мати,8 
операцію 

т.49140 
малозабсзпеq 

еВЇСТЬ 

--



2l. ""Кравч~нко . Кутузова, 75, Вдова, довro хворіє. ВeJlШСЇ БОРПI за 
НаталІЯ ІваНІвна кв.2 інвалід ІІІ ГР., комунanьні поспуПI 

крикун Світлана Маяковсько-
Виховує сина 

12. БагатодітнІ, Maтll сама ВІІХОВУЄ 4-х 
Вікторівна го, 40 неповна неповнолітніх дітеіі, складне 

матеріanьне craнОВllще. 
Необхідні КОШТІІ на одяг та 
X~BaHH. ДП. дітеіі. 

1і Кудnасевич Короленка, ВдовІ, ВИХО- ПіCJIR трагічної заПlбenі 
Тетяна 61-1, кв.27 вує сина чоловіка і батька сім'. зн8Х. 

Степанівна В cкpyrнol\lY ПСllХ.і 
матеріальному стан. 

"'24. Куміченко Киівська,59, БагатодітнІ, З Мати у відпустці по догnядy 

Тетяна кв.З02 дітей за ДlmIНОЮ, чоловік піcn. 

Михайлівна траВМІ! хребта не працює З8 
фвхом.Необх.фінансо-
В8 піДТIJllftlка 

25. Лавлінська Воз' єднання, Мати-інвалід MaTlI-ОДllначка, ВІІХОВУЄ 

Галина 11, кв.47 (пересув.на неповнолітню ДlmIНУ. 

Володимирівн колясці) Птребує безкоштовного 
харчуванНJI в шкоnі та одяг. 

26. Марченко Воз' єднання, Багатодіmа Батько не npацює. алко-

Анжела 7, кв.70 залежний. MaТlI разом з 

Миколаївна 
дітьми не nPОЖllває і їХ 
ВІІХОВІНННМ не заАмається. 
ДіТЬМII оnїкуєтьси бабуси. 
Дітим необхідне безкош-
товне харчуввнlUl в шкопі 

27. Мироненко Черняховсько Старша МmlДЇТОй інвалід І rp., 

Ірина го, 17, кв.56 сестра,вК8 
ПР"кyr& дО ліжха, батько не 
працю!, алкозалеЖIШЇL 

Анатоліївна опікується Необхідні фінанСIf ДJIR 
над двома лікувaннR матері та 
молодшими харчуванНJI дітеіі в школі 

дітьми 

28. Михайленко Незалежності БагатодітнІ, S Сім'JI nPОЖllває в 

Галина 16-8, кв.l09 дітей 
ryp1'O:иаrrку.МaтlI у відпустці 
по догпнду за 

Григорівна ДlmlИою,craрша ДЇВЧIIИК8-
інвалід. 

- дитина під ОДllИОка бабусн пенсіонерка 
29. Міненко Ганиа Воз'ЄДR~ опікуєrьcк НІД 

Іванівна 9-1, кв.З8 опікою неповнолітнім онуком. 
ПО1ребує коштів ДIUI 
BcтaHoвneHНJI nзовоro 

ліЧIШЬНl1К8 - Мати-інвалід розnyчена, алімеrniв не 
30. Москул Олена ЧерllJlXОВСЬКО 01p11М)'e, малозабезпе-

Іванівна ro,2S ,кв. 9З Пгр. чена,свма ВІІХОВУЄ 2-х дітей - Бабуся 
Бабуси пенсіонерка 

31. Музиченко КирпоносІ, опікуєтьси нІД двома 

Марів Павлівна 17-б,кв.l опікується 
ОНУЧКВМІl,мml ~IX 

над 2 р~енаі~А3,'.Р.'~ежв~~. 
онучками Необхідна cbitlUSRJBa --



__ r-

§. 

3f. 

34. 

35. 

3б. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

-

~Попова MapїJI 
Миколаївна 

Сарвета. 
АнастаСІЯ 

Вікторівна 
СеменlОК Денис 
Леонідович 

Скивка Світлана 
Василівна 
Тейранов Борис 
Мартисонович 

Теребова Ольга 
Іванівна 

Ткаченко 

Світлана 
Володимирівн 

Хавро Валентина 
Опанасівна 

Щербина 
Людмила 
Гордіївна 

Якименко 
Серriй 

Миколайович 

Директор центру 
ГОJIyбнича, 6-19-00 

Кірова,3б-а, 
КВ.ll 

Киівська, 310, 
КВ.б4 

Андрєєва,2S 

Кутузова, 
73а, КВ.11 

Київська, 
310а, КВ.83 

1 Травня, 13 

Київська, 

ЗООа,кв.l 

Сєдова, 22 

Гaraріна, S, 
кв. 4 

Осіпова, 70 

допомога. 

Онуки під БабуCJI oniкyєrьcн двома 
опіКОIО ohykamll-СllротаМIІ. Не-

обхідна фін.допомога 
ДJUI CMaТlI КОМУН.поcпvr 

Мати- TJDIC1CO хвора ДlП'IIНl,маТlI У 
одиначка відпустці по догЛllД)' за 

ДJmlНОЮ до 3 р. 

Сирота 1989 МаТIІ померла ЗРОЮІ 
р.Н. назад.батько помер в серпні 

ц.р. ДеНIІС навчаєтьCJI в 
технікумі 

Багатодітна, 3 ВдовІ, відпуcrка по догmrдy 

дітей за ДJmlНОЮ до 3-х років 

Батьки є МаТIІ нещодавно перенесла 

інвалідами операцію, багато кошriв з 
бюджету сім'ї було 
Вlrrpачено на mкyвaHНJI, 
необхідна фін. пїДТр.lмка 

Вдова, Нещодавно помер 

Багатодітна чоловік.БУДIІНОК потре-

З дітей бує ремоН1)'. Дітям 
необх.однг,прОД.харч. 

Багатодітна Жінка, чоловік якої 
ЗН8ХОДJfТЬCR в місWIX 
позбавленНR волі (засуд-
жеНJІЇІ на 9 років),прawoє 
ПРJlБИРВJIЬНIЩею служб. 
ПРllміщень,сама виховує 3-х 
дітей, ПРOЖSlває у 
орендованій кваРТІфі 

Бабуся Сім'я переіхала на поcriйне 

опікується місце ПРOЖJIВ8ННR в 
м.БроваРJI, потребує 

над двома ДОПОМОПI в peмoкri 
неповнолітні БУДllнку,підкmoченні 
ми онуками водопоcraчаннв і JC8Нanїзації 

Бабуся Сім'я ПРllїХВJIа з Донецької 
обл., не має власноro ЖJП'лl, 

опікується 
peєcrpaцiї. Потребують 

двома 011] коuniв на харчуваннн та однг 

ДJUI дітеіі 

АлкозалеЖВЇ В будинку, де ПРОЖJl8ає 
сім'я немає світлІ, raзу, BOДlI 

батьки мають (відкпючені за Hecrumy). 
неповнолітню Сім'ю ВЗJmJ під соц. 
доньку 6 років супровід. Наразі ВllРішуєrьCR 

тrraннR про npllМУСОве 

Jlікуваннв батьків від 
anкoroліз~. 

л.А.Кваша 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

_ 07./00.\f. Бровар", qл. rQZapilla /8, тел (294) 5-14-8/, 5-14-82,7-2J-79 

від '9. (?Сі .0(; Н!! g'Ч f 
НаН!! за --

Секретарю Броварської міської 
ради І.В.Сапожку 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Відповідаючи на Ваш лист від 08.09.06р. за N!! 2-53/404, 
управління освіти інформує про кількість дітей, щО ДОЇЖДЖ&lОТЬ 
до загальноосвітніх навчальних закладів міським транспортом: 

Гімназія ім. С. Олійника- ІЗ5 дітей; 
СЗОШ N!! 5 - 125 дітей; 
СЗОШ N!!7 - 124 дитини; 
НВК - 58 дітей. . 
Загальна кількість учнів, що доїжджають до 

загальноосвітніх навчальних закладів: 342. 

НачальнИІ< управління освіти 

ТеПnIОК 
7-23-79 

В.І.Онищенко 



~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
07-100.". Бровар". В)И. FQZapi"a ІВ. nJl!i1 (294) 5-14-ВІ. 5-14-B2.7-2J-79 

~iд /9 (,'9 с..ь Н!! еч} 
НаН!! за __ 

Секретарю Броварської міської 
ради І .В.Сапожку 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Відповідаючи на Ваш лист від 08.09.06р. за N!! 2-53/404, 
управління освіти інформує, що 1420 дітей доїжджають міським 
транспортом для занять у гуртках, секціях, клубах позашкільних 
закладів освіти. (~t"1. І-<. - ru.-"'J-) 

Начальник управління освіти 

ТеlШlOК 
7-23-79 

В.І.Онищенко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. БроваРll, вул. Гагаріflа, І '. ТС11.1 факс(294) 6-29-60 

г 

IIDN!!:.....-____ .зD~ ____ _ 
Міському голові 

AIIIIIOllellКY В. О. 

г 1 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

1 

На виконання Вашого протокольного доручення та доручення 
секретаря ради І.В. Сапожка щодо безкоштовного проїзду учнів молодших 
КJIaCiB, управлінням економіки Броварської міської ради було направлено 
запит на управління освіти щодо надання інформації.'( Управління освіти 
повідомило, що 442 учні використовують громадський транспорт для того, 

щоб доїхати до загальноосвітніх закладів, а саме: 
Гімназія ім. С.ОліЙника - 135 дітей; 
СЗОШ Н!! 5 - 125 дітей; 
СЗОШ Н!! 7 - 124 дитини; 
нвк -58 дітей. 
При ЦЬОМУ слід відмітити, що використовують громадський 

автотранспорт школярі, які їздять в спеціалізовані навчальні заклади. 
Якщо розглядати тільки цю кількість школярів (442 ), то витрати 
становлять: 

442 х 1.60 грн. = 707 гри. в день, . 
707 грн. х 22 навч. дні = 15 558,40 гри. за 1 МІСЯЦЬ 
15558,40 х 12 = 186700 гри. на рік . - ~аувllЖY."'О, що розрахунок 
проводився тільки для обмеженої кіЛЬКОСТІ УЧ!,ІВ . 

3 ., учнів початкових клаСІВ становить - 3 372 чол. 
агальна юльюсть ., 1420'" 

Але, слід зазначити, що за даними УправлlН~ О~ВlТИ ДІТ~И 
Використов ТЬ громадСЬКИЙ автотранспорт ~ . ВІДВІДУВання гуртЮВ, 
спортив~кцій, клубів позашкільНИХ закладІВ ОСВІТИ з розрахунку 2 рази 
на ТИЖДень. 

Витрати станОВЛJIТЬ: 
1420 х 3 20 = 4 544 гри. за тиждень . 
4 544 х '4 тижні = 18 176 гри. за 1 МІСЯЦЬ 

Р 18 176 х 12 = 218112.ГР~86З;J'~~ 218 112 = 404812 гри. иа рік 
азом витрати станоВЛЯТЬ . 

J 



НагоЛОШУЄМО, ЩО витрати розраховані тільки ДJUI. обмеженої кількості 
учнів. Відкритими зanи~аєrь~я ряд питань, а саме: І'. І 

- порядок видаЧІ ПрОІЗНИХ квитків; 

- порядок відшкодування витрат, пов'язаних з безкоштовним 
перевезенням учнів молодших класів; 

- фінансова можливість відшкодування витрат; 
- визначення маршрутів та перевізників і т. д. 
Для позитивного вирішення питання щодо безкоЩ1\QВНОГО перевезення 

учнів молодших класів пропонуємо: 
Управлінню освіти розробити Програму щодо безкоштовного 

перевезення учнів молодших класів та Порядок відшкодування коштів, 
. пов'язаних з безкоштовним перевезенням учнів молодших класів і 
розглянути дані питання при формуванні бюджету на 2007 рік. 

Начальник управління економіки 

ГanецькаН. 
5-10-62 

tfirr . . . Н.J.Саченко 
•• 
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IjРОВЛРСЬКЛ МІСЬКЛ РАДА Ю Іївсы'її ОБJI:\(.,.І 

" . .J 11 Р1' 11.'IIIIIISI жIIтJIlІuо-кому"аJIыlIl)) I'ОСIIОIІ:l(1СТIII' 

11'7'&(1(1. 1("Ї"'~I.k." пli.IПС'h, М. liРОВ"IН', "Уn. K .. In~hI~I', 291, I/ф 6-0-1-13, 1.5-111-1(, 

Про надання інформації 

Секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожко І.В. 

На Ваш запит від 08.09.2006 .N'~2-53/493, про надання інформаціі 
скільки потрібно коштів для оплати комунальних послуг квартири Н!! 22 
по вул. Незалежності, 2 повідомляю наступне. 

Середньо місячні нарахування становлять: 

1. Квартирна плата 
2. Водопостачання, водовідведення 3м3 
3. Газопостачання 
4. Електропостачання БО кВат 
5. Опалення: 

- в між опалІОВальний період 
- в опалювальний період 

б. Підігрів води проводиться по лічильни~ 
згідно тарифу в середньому за місяць 2 м3 

: 

_ в між опалlОВВЛЬНИЙ період 8, 2б тн. за 1 м3 

_ В опamоввльний 1 О, 33 грн. за 1 м 

.. 41 грн. 57 коп. 
9 грн. 99 коп. 
4 грн. 35 коп. 

.. 11 грн. 70 коп. 

.. 54 грн. 5б коп. 

.. 192грн. 44 коп. 

- lб грн. 52 коп 
- 20 грн. бб коп. 

ВСЬОГО: в між ')палlОвальний період 138 грн. б9 коп. 
в ОПВЛJОВальний період 280 грн. 71 коп. 

Н Q.pa KI:Joal-lНIІ - /1:3, Ч8( 'ри :J1f'{}tf7eH6 i!dlllO'IHO) 
С!::JDси.9;~ - 6':/, 3=l ~P'" по ленеіН- oII6~"i (lрн). 
.,40 (!nlla~1J 53, 1i~PH' &l1.d ,/' В. О. Морозова 

Начальник управЛІННЯ t"JIf,l/ r 

Карпенко 
5-20-16 



~ 
БРОВЛРСЬІ{Л МIСЬКл р ЛДЛ КИЇВСЬКОї ОБЛЛСТІ 

Управлі'I'IR ЖIIТЛОВО-КО~IУllаЛЬflОГО Господарства 

1J1400, IСllіВСlolса Обпа"", \ 6 
а. РОПЦРІІ. ,,~ •• ,. k' .. JntJ.~JI,191. r/ф 6-04-13. r.5-10-16 

Від N.f)9. ~H!! Ill-.~ 
НаН!! ~6~ Ja ~~-PP.. а. 

Про очищення від земляних 

наносів ВУЛ. Пyппdна 

Секретарю 

Броварської міської ради 
Сапожко І.В. 

ШанОВНИЙ Ігорю Васильовичу 1 

На Ваше звернення від 07.09.2006 N9369 на ім'я начальника 
управління житлово-комунального господарства щодо виконання 

ПРОТОКОЛЬНОГО доручення міського голови з приводу очищення від 

земляних наносів вул. Пушкіна повідомляю наступне. 

Зriдно наказу уж:кг виробничому управлінню комунального 
господарства вищезазначені роботи будуть виконані в термін до 

27.09.2006 року. 
на жаль, у зв' язку з великим обсягом робіт по Шдготовці мicra до 

CВJrrI<yвання }J)Iя міста роботи по приведенню вул. Пушкіна в 
належний craн немоЖЛИВО ВИІ<онати терміново. 

Начальник управліннЯ 

Кудренко 
4-61-10 

В.О. Морозова 
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Звернення 
до депутаті~ Броварської міської ради V скликання 
мешкаНЦІВ KBapmp ІП-IV під'їздів будинку Кеб 

по вул. ОJJімпійська М. Бровари. 

ми, Me~K~цi ~ap~ JЦ:IV під'rз~~уд~ Не6 по ~ул. Олімпійська 
м. Бровари КиIВСЬКОІ обл., зверт~ємось до Вас з проханням вирішиТи питaїnш 
ПРlfЙНJl1їЯ у комунальну власН1СТЬ територіальної громади міста Бровари 
нашого житлового будинку. 

БУ~JiНОК Не6 ПО .BY~. Олімпійська є державною власністю, яка відноситься 
до РеГІОНального ВlДД1ЛеННJl Фонду державного майна по Київській області. 
Будинок побудований за державні КОШ'ІЦ введений в експлуатацію в 1989-
1990р., знаходиться в еКСІШуатаціі у ТОВ ''Броварський домобудіrsниЯ 
комбінат "Меркурій". За проектом - це дев'JlТИlIоверховий житловий 
будинок, що має чотири під'їзди з ізольованими одно- і двокімнатними 
квартирами, всього 216 квартир. Квартири І-П під'їздів (108 квартир) 
ПРИЙНJlТі у комунальну власність територіальної громади м. Бровари і 
приватизовані мешк8ВЦJIМИ. ПРИЙНJlТі у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари зовиimнi мережі електро- ,темо-, Газо-, водопостачання 
та BOДOBЇДВeдeВWJ, а також будівлі призначені Д1IJI обслуговування в цілому 
житлового будинку, 

Квартири Ш-IV під'їздів мають статус гуртожитку ДJIJI проживання 
малосімеіЬпа, в JIICИX з 108 квартир }' 102 багато років мешкають сім'ї 
працівників домобудівного комбінату, пере~~ більmi~ ~ має ~yдo~i 
відносини з вказаним підприємством 1 О І БІЛЬше рокІВ, сІМ 1 ПРацІВНИКІв 
інших підприємств і установ. . 

Кожна сім'я має окрему ізольовану одно: або двоюмнатну квартиру. 
Qпnату за комунальні послуги ~enепроенерПlO, Газ, опале~, г~рячу ~a 
холодну воду ВО1Товщв' едення) зДЇЙСlПOємо безпосередньо ОрГ8Н1З8Ц11, па ІХ 

, ,... б . Т' аnтпnатv надає по тарифах, встановлених ДJDI жилих удиmaв. шьки кв 'І" 'AJ 

СШІачуємо ТОВ "Броварський ДБК ''Меркурій''. 
Фапичио частина житлового будинкУ, в якому МИ. меппсаємо, 

айва житлова площа Д1IJI прожив8ННJI СІМей. Значна 
не гуртожиток, а звич . . ' ІХ, а не у гуртожитку і 
кількість сімей зареєстроваш у вJДII~ВЩRИX en:= на підставі приватизmrir 
частина квартир є приватною влаСН1СТЮ м 

та купівлі. сь о керівника тов ''Броварський ДБК 
ми неодноразово звертали . Д го відціленвя Фонду державного 

"Меркурій", місьхоі вп~ реnональ:авного майна України з ПРОX8ННJ1М 
Маііна по Київській облаСТІ, ФоНДУ дер m IV шд' ';"'''дш' БУnLlUIl'\I N!!6 О() . . ИЙIU1тrя квартир - ~ ,....u.-'J 
ВИРІШИти nитШIНJ1 передаЧІ-ПР оо комунальну власність з наступним 
вулиці Олімпійська з дep~BO~. Тобто, прИЙНJ1ТИ будинок У 
здійсненням їх ~иватизaцu. меноі громади м. Бровари в цілому. комунальну власН1СТЬ терИТОРІ8JIЬ 



Регіональне відділення Фонду державного М"'''--а У м 
. Й • CUlI І<р81НИ ПО КИіВСЬкій облаСТІ при няло рuпения передати з державної У комунальну . 

. ," буд ~"D6 о О·· влаСН1C1D 111-ІУ ПІД ІЗДИ • ."1:' П вул. ЛJМпійська м Бровари і в".х.--- ... . б . ппиUlО З ІНЩ1аТИВО10 
передаЧІ нашого УдинКу У комунальну власність (відповідно до Зак 
УкраіНИ "Про пер~дачу об' єrcтiB права державної та Комунальної власност~;: 

Броварська МІська рада розгтmyла звернення Регіонального відділ 
Фонду державного майна України по Київській області та ПРПfil~:: 
ріwеllllИ 23.02.2006 року за N! 942-44-04 про IlsдallllB ЗГОДІІ ІІа безоплаТllе 
ПРIIЇlНИПИ у КОМУllальпу влаСІІість теРllТоріальпоі ГРОl\lаДl1 1\1. Бровар .. 
третього та ·Іетвертого під'і3дів будинку Мб по вул. Олімпійська 
"І. БроваРІ'. 

Порядок передачі-прИЙНЯТТя передбачає, що після npиЯнятrя рішеННJI про 
надання . згоди, Броварська міська рада ПОВППllа провести відпОВідну 
роботу 1 ПОВТОрllО РОЗГJlВПyru потапнв та ПРllііllИТl1 рішеПllВ про 
ПРllilllИТТИ У КОМУВaJlЬВУ влаСllїсть Ш-IV під'іздів БУДllllКУ ~6 по вул. 
Олімпійська м. Бровари (житловий будинок в цілому), оформити акт 
приймання-передачі. До процесу приймання-передачі має ВХОДИТИ 
представник Регіонального відцілення Фонду державного майна Украіни по 
КИЇВСЬкій області та представник управлівня комунальної власності 
Броварської міської ради. 

Регіональне відділення Фонду державного майна і ми, мешканці, 
неодноразово звертались до голови Броварської міської ради - міського 
голови Антоненка в.о. з проX8ННJIМ заківчити процедуру npШінJl1Тя у 
комунальну власність Ш-IV під'їздів буд. Н!!6 по вул: ОЛімпійськ~ винести 
на розгJIJIД сесії Броварської міської ради це IDIТ8ННJI 1 прИЙНЯТИ pI~e~ про 
прИЙWlТrя У комунальну власність в цілому будинку N!!6 по ВУЛ. ОЛJМПійська.. 
у відповіді на наше звернеНWI управління КОАІунапьноі влаСНОСТІ 

Броварської міської ради листом Не 18 від ЗО.08.2006р. повідомило нас, ЩО 
IIИrания приibumи у комунальну власність м. Бровари б~~ "~ вул. 
ОлімпійськІ, 6 (Ш-1V Iriд'їзди) виносиrLСЯ на розгляд сесп МІСЬКОІ ради 

З 1. 08.2006 року. . її··· ади по 
На усне звернеШIJI про ознайомлення з рuпеННJIМ сес МlСЬК01 р 

цьому питанню нам повідомили, ЩО 1JИТ8НRR пр~я У комунальну 
. . ,.. . б ](0 6 ПО вул. Олімпійська було знято з 

впастсть Ш .. IV mд 1ЗД1В yТI1f.1I'К.Y - .. ~l! .ї, бvде розглядатись на сесії 
повістки денної і не розглядалось на ЩА сеС1 а JI 

21.09.2006р. , 

m . утатв БроваРСЬJCоі ltlіськоі радо V cКnOKaOHB. 
аНОВНІ дев . оо rv СКJlИl(8ШlR, вивчивши обставини та 

Депутати Броварської МlСЬК01 p~ .vmnaauurr В УкраІні" та 
оо "Про МІсцеве самовр .. yv-UППA 

~УЮЧИСЬ Законами У~аІВИ вої та комунальної власності" вже 
Про передачу об'ЄІСІ1В права дерЖUзгоди ва безоплаmе прИЙНJ11ТJl У 
ІІРИйнЯли рішення про B~aвв:i ОМади М. Бровари Ш-IV під'їздів 
КОМ}'Нальиу власність ~ep~OPl8JIЬ:eгiO:8JJЬBe відцілеННJI Фонду державного 
будиНКу Не6 по вул. о~ська·прийНЯЛО рішення безоплатно передати 
майна по Київській облаСТІ вже 



вказані B~e під'їзди в комунальну власність і напОJUlГає на найшвидшому їх 
nPlfЙнятrl, щоб .~e позбавJIJIТИ права громадин використати свої житлові чеки 
ДJ1Я nPlваТИЗ8Ц11 державноrо житловоrо фонду, Tepl\lill BllKopllcтallllB ПКІІХ 
ЗІкіllЧУСТЬСН 31 ГРУДІІН 2006 року. 

ми просимо Вас виявиrи послідовність і згідно ст. 23 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Украіні" па сесії Броварської міської раДl1 
11.09.2006р. ВКJlючптп в повістку депну потання "Про ПРllЙПВтrв У 
KO"IYllaJlbIIY власність TepllTopiaJlbHOЇ rpOl\laдo 1\1. Бровари nl-lV під'Тздів 
у БУДllІlКУ Не6 по ВУЛ. Олімпійська 1\1. Бровари" та завершити приймання у 
комунanьну власність в ціпому ЖJплового буДlmкy Н!!6 по вул. Олімпійська 

М. Бровари. 
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I<:I.fiBCLI(A ОБЛАСНА РАДА V СКЛИКАННЯ 
01196, м.Кllїв-196. пл. Лесі YKpaїllKl1 1 тел "8~ 83-59 Ф 

•• .6. u- • ПКС 186-14-93 

1,0. ОЙ. JJ~\oCs, . .мю.;. 8-к. ~1;{-YJ()./Py . r r·r ГОЛОВІ Броварської ",іської РІЩІІ 
ІІа ~ від. AllTOlleHКY в.о. 

, 
г 

, 
Шановний Вікторе ОлексаНДРОВІІЧУ! 

На адресу Київської обласної ради надійшов лист РегіОJIWILflОП) 
відділе~ІЯ Фонду державного майна Украіни по Київській області (Н!! J 4-J (J. 
1469 вІД 20.09.2006 року), в якому порушується питанНJI щодо ПСРСДЬ"Ї ,. 

комунальну власність житлового фонду, гуртожитків, іншого маіі"а SI"~ ,s . ' 
процеСІ приватизації не увійшло до статутних фондів та З8JIИШИЛОСSl Н" 
балансах господарських товариств міста Бровари та Броварського раЙОJlУ. 

Особливий наголос в листі зроблено у частині ПРИЙНJIтrя у кому"шfыly 
власність територіальної громади м. Бровари ІІІ-ІУ під'їздів будинку Н!! 6 '1(1 

вулиці Олімпійська м. Бровари. 
Вивчивши питання прийому-передачі зазначених під'їздів, та з мстаю 

захисту майнових прав та інтересів ГРОМ8ДJIн-мешканців квартир ,"-'V 
під'їздів по вулиці Олімпійська N!! б та держави, ПРОСІІМО РОЗГЛЯJ.yrJf пнта.,ШI 
щодо ПРJіЙОМУ під'їздів III-lV будинкУ N! б по вулиці Олімпійська м. Броа~ 
на черговій сесії Броварської міської ради, яка має відбутися 21 верес.'. 2lJ06 
року, а також підготувати та оформити ап приймання-передачі. , 

Просимо поінформувати Київську обласну раду щодо приЯ~ятог~ сес'Є'Ю 
Броварської міської ради рішення та надіслати, по МОЖnИВО~I, Ko,nI~ ftt<Ф8 
ПРийwrrrя-передачі III-lV під'їздів будинку N!! б по вулиЦІ ОЛlмmJf~~ 
м.Броварн. 

Просимо також повідомити Київську обласну раду про ~ 
БроваРСЬКОJО міСІІКОІО радою заходи щодо прИЙИJlТl'JI У комунальну 8JYaC1lte1lI 
територіanЬJfОТ rpОМ8ДИ м. Бровари гуртожитків, зазначеНИХ у "'" r;и.:,~ 
Р • .. у "ни по J(я:r8G"ItfI~ 
enolWJLlforo uіддіnеиня Фонду державного манна кра. . 

області ](2 14-10.1469 від 20.09.2006 року. 

., ФДМ уsrnаінЯ' аО' 
Додаток: копія nмата РегіональногО ВІДДІЛення ·'r· 

КНУ~t(ій області на 3 аркушах.: . 

з поваГОIfI, ,,/{. (0.'"' t 

r OJ")1J8 МП" 
в.в.Маіі60:;ке«ЕОI 



, Р.tГІ0НАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖА8НОГО "'" .... .. - .. 
МАИНА УКРАІНИ ПО КИІВСЬКІИ ОБЛАСТІ 

о 119Ь, м. Кllї.-196, пп. Лесі УкраїНІШ, І. 1Cn. 186-85-14 
(). . 

.' 'І.,' "Z4",-: Н!! ; 
.:,..!.~._----- --- Гоnові 

під 
11:tf{!: __ .--'-- '--_._-- Кllівськоі 06лаСllоі раДl1 

Маli60ЖСІІІСУ В.В. 

ШаНОВНllЙ ВОЛОДllМllре ВОЛОДІІМІІРОВІІЧУ! 

, (-

На сьогоднішній день в масштабах всієї держави гостро постала проблема 
прискореНJlЯ передачі до комунальної власності житлового фонду, гуртожитків тощо які D 
процесі приватизації не ввійuши до статутних фондів та залишилися на бал~сах 
roсподарських товариств. 

Регіональне відділення неодноразово зверталось до Броварської міської ради з 
проханням прийНJIТИ гуртожитки. які під час приватизації не увійшли до статутних фондів 
господаРСЬ1СИХ товариств. а саме: 

- гуртожитки за адресою: м. Бровари. вул. Грушевського, 1; вул. Металургів, J 3; вул. 
Металургів, 9. які знаходяться на балансі ВАТ "Броварисільбуд "; 

- гуртожиток за адресою: м. Бровари. вул. ОлімпіЙська,6. JIКИЙ знаходиться на балансі 
ТОВ "Броварський ДБК "Меркурій"; 

- гуртожиток за адресою: м. Бровари. вул. Незалежності. 3 "б". який знаходиться на 
балансі ЗАТ "Броварський завод пластмас"; 

- гуртохаІТОК за адресою: м. Бровари вул. Кутузов&, 1 О, який знаходиться на балансі ЗАТ 
"Броварський деревообробний комбінат"; 

_ гуртожиток за адресою: м. Бровари; вул. Воїнів Інтернаціоналістів,7-б, якиА 
знаходиться на балансі ОП "Броварська меблева фабрика ,Дружба" 
до комунальної власності відповідно до Закону Украіни "Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності" із змінами і доповнеННJIМИ внесеНИltIИ Законом 
Україии від 21.12.2000 N!2182-Ш. N! 3024 та від 18.09.2003 N!1187-IV. . 

Була проведена робоча нарада щодо прискорCВIIJI передаЧІ вищезазначен,?, 
rypтoжитків ~o комунальної власності Броварської міської ради за уча~ пр~ставНИКI~ 
Ф У "ни еriонВJlЬИОro відділення ФДМУ по КиIВСЬЮЙ обласТІ, 
оиду дq»ltввиого ~~a ~В1 • ~e нажаль, регіоналы�еe вїддіnеllllЯ Ilе :lІІайwло 

ПIДТpIII\IIСII 3 боку Броварськоі Mlcь~oi рад 
\ 

~лови БроваРСЬКО1 МІСЬК01 ради. • ' 11 В Вllрішенні проблеl\lНI'Х ПIIТD.ІЬ 

... меШКВlщів ВПЩе3a:JначеНII~ I)'РТОЖl~~~КОї ради щодо приЙНJlТ1'Jl ДО комунальної 
НапРI!ІШ8Д, незрОЗУМІЛа ~ОЗИЦlJl МІ В:П. Олімпійська,6. 

вnасио~ гур;roЖИТІСУ за ~ресою. м. Б::::Р;; :~OIO: 1\1. 11 В • Овіl\lпіїІська,6 не 
під час иваТИЗВЦІІ ryртоЖJIТ кий к . " і пе ебувас у 

увійшов до ~статyrиого фонду тов ,,Броварсь 
lI!ржавній власноСТІ уповноважеНllЙ упраВВRТlI держаВНII"1 

• •• НІІ ІІІС oprall 
Репональне ВІддІЛен пе едачі ВIIЩе3ВЗllаченого ryртоЖlIТІС)' до 

'laiiII01\! ПРІІЙІІЯВО рішеНВR Щ~ДО рБроварсысіi 1\lіськоі paдll від 13.01.06р. 
- • о РlшеllНSl . КОl\l)'нальноі· влаСІІОСТІ згщН баоnлатне ПРІІЙНJПТЯ У КО1\I)'IIDЛЬНУ впаСІІІСТЬ 

Н!941-44-04 ,іПРО надаВІІВ ЗГОДІІ на nІ IV під'їздів у БУДllllКУ N!6 по вуn. 
терllТоріаnЬJіоі rpOl\laдl1 М. Броварв та 
оnіl\lпійсыс'~~ • 



Регіоtlanьне BЇДДїneHНR постійно зве 
проханням tlрИСКОрИТИ ПРИЙЮnТJl до комуналр1'8ь є:?'CJI дО ~pOBapCЬK~ї міської ради з 

11 lV · ,.. . НОІ власноСТІ TepllТoplanь .. 
БроввJШ 1 та ПlД.IЗдIВ у будин~ Н!6 по вул. Олімпійська". НОІ громади М. 

J Броварська МІська рада ПОВIJIомиnа егіонanь .. 
РозпочаТІ'" ч рез ВIJIМОВУ ТОВ "Броварський ~~ I::НR ~~. n оцес пе едачі не 
~KoM алы�оїї власності вищсзазначений будинок. .. ЮРІЙ передавати до 

Броварськііі міській раді УЛІІ IIСОДllОРаз • . . 4 З ово Ilaдall. роз'НСIIСIШН що 
віДПОВlДllО до стаТТІ -1 акону України "Про передач об' . ' _ 
хом~алЬ~~ї власності" про~озиціі. ЩОДо передачі у :омун:'::у п:::н~~ж~~~~~т: 
СОЦlапЬНОI 1JIфрас~уктури, ЯКІ ~~ УВІЙШЛИ дО статутних фондів господарських товариств, 
створених У процеСІ приватизацll, ІІС noтpc6YIOTL ПогоджеllllЯ з TaKllJ\ll1 niдnpllcJ\lcтoaJ\ll1 
та їх ТРУДОВІІІ\ІІІ колеКnlоаl\lIJ. 

З ОГЛЯДУ на вищезазначене ТОВ "Броварський ДБК "Меркурій" лише 
6anансоvтpиltt)'вач гуртожитку, а н.е власник та зnдио чинного заКОНОдавства не t.laE 
~lІереmКОдЖати передаЧІ rypтожитку до комунальної власності. 

Л~стом Н!451 ~iд 23.08.0~p .. управЛіння комунальної власності Броварсь~ої міської 
ради ПОВІДомило репонanьне BlДД1JIeHНR, ЩО заступником міського голови - ВОЗНЯКОМ 

С.М. було прийняте РОЗПОРЯджеННJI від 09.08.06р. Н!132 ,.про затвердження Kot.liciї з 
питань передачі гуртожитку по вул. ОлімпійськІ, 6 (lП - IV під'їзди )", 19.0В.Обр. була 
проведена нарада (без участі предс:таВНllків periOllВnLlloro віддіпСIIIIН) по питанням 
передачі гуртожитку. На нараді ухвanиnи: УправлінlПО комунальної власності підготувати 
проект рішенНJI "Про npийнJIТТJI у комунальну власність міста Бровари ІІІ та IV під'їздів У 
будинку N!б по вул. Олімпійська" та винести на сесію Броварської міської ради Зl.0В.Обр. 

Тому, регіональному відділенню не зрозуміла ПО:JIIЦЇП Брgварської J\licLKOЇ 
раДll, яка полягає в ЗВОЛІкаННІ процесу ПРllЙНятrя !'УРТО2k"lПКУ до коJ\Iуllалы�оіi 
BnaCllOCТI, ПІДТРИМКИ неп авомі них 11 п· Б ова ський К ·Й"'Та 
ЧОJ\ty нео XЇДIIO ВІІНОCИТJI та ПРllймаТlI на сесії повторно рішеНllЯ "Про ПРІІЙІІЯТТЯ у 
комунальну власність міста БроваРl1 m та IV під'їздів У 6УДІІІІКУ Мб по вул. 
ОпімпіЙСЬКІІ", якщо рішення Броварськоі міської ради від 23.02.0бр. 1&942-44-04 
"Про надаШIl1 ЗГОДІІ на безоплатне првііняття У KOМYНВnЬНY власність терlrrоріалы�оїї 
ГРОМадІІ м. Бровари ІП та IV під'їздів У 6уДIШКУ Кеб по оул. ОліJ\lпійська" ІІС 
скасовано. 

Складається враження, що органи місцевого С8l'tlоврядування 

зацікавлені' приймати тільки такі об'єкти, які знаходяться ~ гapH~l'tIy 
стані, які можливо передати в оренду, реалізуваТl1 (магаЗIIJIІІ, JДаЛЬНI та 

інше). Наприклад: 

1 П' ... ВАТ 'DvДIIJI" Броварського р-ну до cтaтyrнoгo фонду 
• ІД час npиваТИЗВЦ11 ,~ ~, . иватизвцїї державний 

акціонерного товариства не увійшnн об'єкти, JlКi не пiдJUП"ВlOТЬ пр. '. 
. залишились в державНІЙ впасноСТІ. 

XCИТnОВИЙ фонд, ДJIJI JIКИX встановлено пІЛЬГИ та аапяти де жавним майном 
Регіональне відділення. як opraн уповноважений упр . р у до • б . \"n·m.Hi nазНІ та пар-магазин 

ПРиJbuшо рішeииJI та передало ВСІ о ЄКТІІ. крІМ --..... з Украа-ни "Про 
оо. оо ади відповІДНО до &Кону 

КОМУНальної власності PyДНJIНЬCЬKOI СIЛЬСЬКОI Р оо ." 

передачу об'єктів права державної та Koмyн~H:~ власноСТІ.ня лазня та пар - t.1ar8ЗИН 
Відповідно до зазначеного закону ~ о ЄКТИ;':иу власність у випадку копи такі 

можуть бсзоплатно передаватися з дерхсавНОІ у комун ахсу конкурентнИМИ способами 
об'єкти не меНше двох разів пр~понувanися до про~чу вищезазначеиих об'єmв У 
ПРиватизації, але не були реалізованІ. Тому •• згоди :::е:іддіпеннJlt.1 ведеться робота по 
КОltfyиanьну масність не надавanось• РепонaJIЬ стання державногО маАна та 
ПРИВ '" І б' . ДJIJI ефективНОГО внкори 

аТИЗацl1 зазначених о ЄКТІВ... Д ного бюджету Украіни. 
НадХОджеННR IСОштів від приваТИЗ8ЦІI до ержав 



Однак, в порушення чннноrо законодавств 
OS.07.06p. ЛIJТВиненко Д.Ф. - rолова pVднJlНLCLKO"1 • а та ~laAIIOBItX інтересів держави 

. . . ~, СШЬСЬКОІ ради направив Ф 
до рспональноrо В1ддшення виписку із Протоколу НІ 3 '. акСограмою 
РУДНЯ" від 13.05.06р. з рішенням передв1'И 06' ! заranьних зБОРІВ акціонерів ВАТ 

" СІСТІІ держаВllОУ ВJlаСIІОСТ· м 
лазНЮ та пар-магазин до комунальної впасності с. Рудня. 1 - IдanМIЮ, 

Вищезазначена виписка зaranьних зборів акціо . ВАТ б . 
сілЬСЬКОЇ Рад" та скріпnена печаТКОIО РУДНЯНЬСЬК:~Р~nЬСЬКОіуnа ПІдписана головою 
псрсвншени:t посадових повноважень, пїдтвердженНJlМ нек t. радll, ~o є фактом 
ігнорування законодавства у країни. о шстенmосТ1 та повного 

Крім Toro, в ТeJIе~ОННій розм~ві у відповідь на зауваження, що зазначені оБСКТJI 
ЗІІВХОДJIТЬСЯ У державНІЙ впасноСТІ, Литвиненко Д.Ф. ВИCnОВIIВ СВОЮ ІІСЗГОДУ та 
погрожував судовим позовом. 

. . 2. Сільська Рада с. Русанів ~a неодноразові звернення реriональноrо 
ВІДДІлення CT~COBHO нада~ня ПРОПОЗИЦІЙ щодо подальшого використання недіrочих f 
д~яч~х сацlC1В в с. РусанІВ, за адресами вул. ЛенінІ, 73 та вул. Жовтнева зволікає 3 

ВІДПОВІДДЮ. 

3. Відділ освіти Броварської раАонної держадмініctpаціі перешкоджає в 
робо~, над~чи невірну ін~ормацію про те, що дитячий садок по вул. ЛенінІ, 73, с. 
РусаНІВ оБЛІКОВУЄТЬСЯ як дІЮЧИЙ навчальний заклад, хоча в Головному управлінні 
статистики Киівської області він не обліковується та не діє з 1995 року. 

4. Броварська районна Рада та Жердівська сільська Рада не налають відповіді 
на запити відносно табору праці та відпочинку, що перебуває на балансі КСП 
"Жердівське" . 

5. Кодрянська селищна рада незаконно прийняла ДИТЯЧИЙ салок до 
комунальної власності та готувала йоro до продажу. 

6. Гоnовами сільських рад - Григорівки (Обухівський р-н), Русаків (Броварський 
р-н), Гора (Бориспinьський р-н) вЧИJШOТЬCJI дії по відчуженню земельних дinянок під 
об'єктами незавершеноrо будівництва державної власності, що протирічить чинному 
законодавству. Такі діі призводпь до неможливості приватизації об'єктів незавершеного 
будівництва. 

Регіональне відділення вважає, що вищезазначеllі дії ПОРУШУЮТЬ 
чинне законодавство, майнові інтереси держаВl1 та ДllскреДllТУIОТЬ 
інституцію місцевого самоврядування в КИЇВСЬкій області. 

ПРОСІІМО Вашого сприяння та допомоги в вирішенні проблеl\~ 
пов'язаних 3 передачею ryРТОЖllТКів та ЖІІТЛОВОГО фОНДУ до КОl\lУllаЛЬНОI 
впасності міських, селищних рад. 

(' )., . 
~~ tLr:·/:r.t. !A-~~: с···· ~' ., ........ \ , '·~Vii 
Начальник І 

Мироwнlченко 0.8. 
286-80-48 

.і 

В.А. МllхайлеllКО 
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