
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Пр~ безоплатне прИЙНJrrrJl у комУнальну l 
влаСНІСТЬ територіальної громади м. Бровари 

ІП-ІV під'їздів у будинку Не 6 по вул. Олімпійській, 
що перебувають на балансі 

ТОВ "Броварський ДБК "Меркурій" 

РОЗГJIJIНyВIПИ звернеНИJI Регіонального відділеНИJI Фонду державного 
майна України по Київській обласri від 04.08.2006 Не 14-11-1209, 
враховуючи рimеНИJI Броварської міської ради від 23.02.2006 року "Про 
надання згоди на безоплатне прИЙНJrrrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари Ш-IV під'їздів у будинку Не 6 по вул. 
Олімпійській, що перебувають на балансі ТОВ "Броварський ДБК 
"Меркурій", керуючись пyнкroм 51 eтaтri 26, пyшcraми 2 та 5 eтaтri 60 
Закону України "Про місцеве самОВРЯДУВaНИJI в Украіні" і Законом України 
"Про передачу об' єпів права державної та комунальної власності", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності 
та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙНJIТИ безоплатно у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари Ш-IV під'їздів у будинку Не 6 по вул. Олімпійській, що 
перебувають на балaliсі ТОВ "Броварський ДБК "Меркурій". 

2. Комісії по передачі вищевказавих будинків здійснити передачу та 
оформити акти приймання-передачі, згідно з чинним законодавством. 

. "Г"Yn""'б " 3. Доручити комунальному mдпpиємству ~J.~IA а замовника 

прИЙНJIТИ на баланс та подальше обслуговувlЩНJI Ш-IV під'їздів У будинку 
Не 6 по вул. Олімпійській. . 

4. КОIПpОJIЬ за виконанням цього РЩІеННJI покласти на заступника 
міського голови Возwпca С.М. ~=~ 

Міський голова 

м. Бровари 
від"()5" ~ 
Не #.1- О9 - ()~ 
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ПОДАННЯ 

Міському голові 
в.о. Антоненку 

Шановний Вікторе Олександровичу 

Під час приватизації гуртожиток за адресою: м. Бровари, вул .. 
Олімпійська, не увійшов до статутного фонду тов «Броварський ДБК 
«МеРІсурій» і перебуває у державній власності. 

З 1 серпня 2006 року на сесії Броварської міської ради мною було 
зачитано звернення мешканців ПІ- IV під'їздів будинку Н!! 6 по вулиці 
Олімпійській м. Бровари, лист Київської обласної ради, лист регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській області, в яких 
висловлено прохання включити до порядку денного питання про прийняття в 

комунальну власність територіальної громади м. Бровари 111- IV під'їздів 
будинку Н!! 6 по вулиці Олімпійській. 

Термін використання житлових чеків для приватизації державного 
житлового фонду закінчується З 1 грудня 2006 року. для того щоб не 
позбавляти громадян права на приватизацію та в зв' язку з вищевикладеним 
прошу внести питання про прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Бровари ш- IV під'їздів будинку Н!! 6 по вулиці Олімпійській 
на розгляд позачергової сесії Броварської міської ради, яка відбудеться 05 
жовтня 2006 року. 

Копії звернень та листів додаються. 

з повагою, 

депутат Броварської 
міської ради 
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Голові Броварської J\.lichKOЇ раДl1 
А ..... .,.. .......... n f'\ 

rUHUn\lnA1 .LI.V. 

CeKpeTaplO Броварської міськоі радо 
Сanожку І.В. 

Непутатам Броварської міської рuи 5-го склпt<анпя. 

21 вересня 2006 року на сесії Броварської міської ради зачитані 
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., г ,..., - J""'---"J ~U llU D1J1 .. VJI11V1111n\lD1\Q М. 

Бровари, ЛІІСТ КІІЇВСЬКОЇ обласпої ради, лист регіонального віддшеНllЯ 
ФОНДУ державного майна Україно по Київській області в JlJСИХ висловлено 
поохання ВКJlЮчити в nOBicткv .nеlПlV ШlТаннв ппо noИЙНJ1ТI'я в ІСОМVНальнv 
власність територіальної гро";ади M~ Бровари з-4 піД'їздів будинку Н26 по ;ул .. 
ОлімПЇйська, так як це пиrання, з невідомих для нас підстав, було знито З 
повістки денної 31 серпня 2006 року. 

Н зв'язку з ТИМ, щО mrrання npИЙНJ1ТI'я у комунальну власність 3-4 пїд"Ьдів 
буд . .N!!6 по вул. Олімпійська не РОЗГЛJIДВJIось на вказаній сесії, просимо внести 

." .. .. 
питання про приивятrя у комунальну влаСНІСТЬ теРНТОРlалЬНОI громади 
•• 1:' ................ 'І"П' "'7 _: .. ,,. ..... : .. 1: .......... _. y_~ ........... n .. : .... :~ ......... 1:' ............ . 
If •• UI'UDAl'D .LLL-.L. ІІЩ u~ao VJ~DDAJ oI'=:U UU DJoI •• Vtllll •• Ula'-D.А ІП. Ul'UDAl'D 

ва РОЗГЛЯД сесії Броварськоl місько1 радо яка відбудеться ва початку 

жовтня 2006 року. 
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Звернення 
до дenyтaтi~ Броварської міської ради V ск.rJикання 
мешкаНЦІВ квартир Ш-IV під'їздів будинку Н!6 

по вул. Олімпійська М. Бровари. 

Ми, меmк:шці ~артир .Ш-lV пЩ~~щ~_~у~ Ни6 по ВУJI.Оllімпійська 
м. Бровари КиlВСЬКОl обл., звертаємось до Вас з проханням вирішити питання 
прИЙНЯ1їЯ у комунальну власність територіальної громади міста Бровари 
нашого житлового будинку. 

Будинок Ни6 по вул. Олімпійська є державною власністю, яка відноситься 
до Регіонального відділення Фонду державного майна по Київській області. 
Будинок побудований за державні коmти, введений в експлуатацію в 1989-
1990р., знахОДИІься в еКСШІУ8ТaцU у ТОВ ''БроваРСЬЮ'IЙ домобудівний 
комбінат "Меркурій". За проектом - це дев' JIТИIIоверховий житловий 
будинок, що має чотири під'їзди з ізольованими одно- і двокімнатними 
квартирами., всього 216 квартир. Квартири І-П під'їздів (108 квартир) 
ПРИЙНJ1Ті у комунальну власність територіальної громади м. Бровари і 
приватизовані мешканцями. Прийняті у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари зовнішні мережі електро- ,тепло- , газо-, водопостачання 
та водовідведення, а також будівлі призначені ДJDI обслуговування в цілому 
житлового будинку, 

Квартири Ш-IV під'їздів мають статус гуртожитку для проживання 
малосімейних, в JlКIiX З 108 квартир у 102 багато років мешкають сім'ї 
працівників домобудівного комбінату, пере~~а більmi~ ~ має :pyдo~i 
відносини з вказаним підприємством 10 1 бшьше роКІВ, сІМ 1 пр8Ц1ВНИК1в 

ішпих підприємств і установ. . . 
Кожна сім' я має окрему 1Зольовану одно- або ДВОКІмнатну квартиру. 

Оплату за комунальні послуги (~ектроенергію, газ, опале~ г~~ячу :а 
холодну воду, водовїдведевня) ЗДЇЙСlПОємо безпосере~о ~ргamз8Ц11, яка ІХ 

арифах, встановлених для жилих будинюв. ТІЛЬКИ квартплату надає по т ій" 
СШІачуємо ТОВ "Броварський ДБК С'Меркур . 

Фактично частина житлового будинку, в якому ми. мешкаємо, 
айва житлова ІШоща для проживавня СІМей. Значна 

не гуртожиток, а звич . . ' артирах, а не у гуртожитку і " . й єстроваш у В1ДПОВ1ДНИХ кв , 
КІЛЬКІСТЬ С1Ме заре . меІПКанців на підставі приватизації 
частина квартир є приватноЮ власН1СТЮ 

та купівлі. ались до керівника ТОВ ''Броварський ДБК 
" ми Н~ОfcНор.азов~ зверт регіонального відділення Фонду державного 
Меркурій, М1CЬ~Ol вл~ ФО державного майна України з проханням 
майна по Київській облаm:l, ;тrя квартир Ш-IV під'їздів будинку Н!!6 по 
вирішити питання передаЧІ-ПР ої у комунальну власність з наступним 
вулиці олімпійська з дep~B шк8ВЦfIМИ. Тобто, прИЙНJ1ТИ будинок У 

• оо приватиз8Ц11 ме . 
Здійсненням ІХ . альної громади м. Бровари в цшому. 
комунальну власність теритОРІ 



Регі.ональне В~ілеННJI Фонду державного майна України по Київській 
обла~~ .. прИЙНJIЛО рuпення передати з державної у комунальну власність 111-
IV пщ I~ДИ буд.N!!6 по вул. Олімпійська м. Бровари і вийшло з ініціативою 
пере~аЧl "нашого будинКу у комунальну власність (відповідно до Закону 
УКРаІНИ Про пер~дачу об' єктів права державної та комунальної власності"). 

Броварська МІська рада РОЗГЛJJНyла звернення Регіонального відділення 
Фонду державного майна Украіни по Київській області та ПРllііняла 
рішеllНЯ 23.02.2006 року за N! 942-44-04 про надання ЗГОД0 на безоплатне 
прийняття у комунальоу власоість територіальної ГРОМадІІ М. БроваРl1 
третього та четвертого під'їздів будинку Х26 по вул. Оліl\fпіііська 
М. БроваРII. 

Порядок передачі-прИЙНЯТТя передбачає, що після прийняття рішення про 
надання згоди, Броварська міська рада повинна провести відповідну 
роботу і повторно РОЗГJIВоути питання та прийняти рішення про 
прийняття у комунальву власність Ш-IV під'їздів БУДIfIlIКУ Хе6 по вул. 
Олімпійська м. Бровари (житловий буДШІОК в цілому), оформити акт 
приймання-передачі. До процесу приймання-передачі має входити 
представник Регіонального відділеННJI Фонду державного майна України по 
Київській області та представник управління комунальної власності 
Броварської міської ради. 

Регіональне відділеННJl Фонду державного майна і мп, мешканці, 
неодноразово звертались до голови Броварської міської ради - міського 
голови Ашоненка В.О. з проханням закінчити процедуру прИЙНЯТТя у 
комунальну власність Ш-IV під'їздів буд. Н!!6 по вул. Олімniйська, винести 
на розгляд сесії Броварської міської ради це питанни і прИЙНJ1ТИ рішення про 
прИЙНJlТrя у комунальну власність в цілому будинку Н!!6 по вул. Олімпійська. 
У відповіді на наше звернеННJ1 управління комунальної власності 

Броварської міської ради листом Н!! 18 від ЗО.О8.2006р. повідомило нас, що 
питання прИЙНЯТТя У комунальну власність м. Бровари б~~ п~ вул. 
Олімпійська, 6 (Ш-IV під'їзди) виносиrься на розгляд сесп МlСЬКОI ради 
31.08.2006 року. ... . .оо. оо 
На усне звернення про озваиомлення з рuпенням сесn МІСЬКОI ради по 

цьому питанню вам повідомили, що питання пр~я у комунальну 
власність Ш-IV під'їздів будинкУ Х!! ~ ... ПО ~!л. олімпійсы�аa було зЮlТО ~ 
повістки деlUlОЇ і не розглядалось на Ц1И сеСl1, а буде розглядатись на сеСl1 

21.09.2006р. 
Шановні депутати Броварськоі міської радп V еК.rJпкавня! 

Д Б рської міської ради IV сКJIИК8ННЯ, вивчив111И обставини та 
епутати рова . у оо·" 

З УкраінИ ''Про МІсцеве самоврядування в кр81Н1 та 
~еруючись aкOH~ єюів права державної та комунальної власності" вже 
Про передачу. о про н&давня згоди ва безошrатве прийнятrя у 
ІІРИЙНЯJIИ рuпення Б m IV . ,оо • . е иторіальвоі громади м. ровари - шд 1Здш 
комунальну власВ1СТЬ ~cькa. Регіональне відділення ФоНдУ державного 
будинку N!!6 по в~л. О . же ІІРИЙНЯJ1D рішення безоплатно передати 
майна по Київській облаСТІ в 



. . , .. 
вказанІ вшце пщ 1ЗДИ в комунальну власність і наполягає на найшвидшому їх 
прийнятrі, щоб .~e позбавляти права ГPOM8ДJIH використати свої житлові чеки 
ДЛЯ npиватизаЦl1 державного жиrлового фонду t термін ВllКОРllстання ВКІІХ 

закінчується 31 rрудня 2006 року. 
ми просимо Вас виявити послідовність і згідно ст. 23 Закону Украіни 

"Про місцеве самоврядув8ННJl в Украіні" ва сесії Броварськоі міськоі ради 
21.09.2006р. включитн в повістку девну оптаввв "Про ириіінвтrв У 
комунальну власність територіальної громадо М. Бровари Ш-IV під'їздів 
у будинку К!!6 по вул. Олімпійська м. Бровари" та заверпnrrи приймання у 
комунальну власність в цілому житлового буДІіНКУ Н!!6 по вул. Олімпійська 
м. Бровари. 
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КИ:івсьКА ОБЛАСНА РАДА V СКЛИКАННЯ 
01196, І\ •• ІСIIЇВ-196, пл. Лесі УкраїНК.І, 1, тел. 286-83-59, факс 286-14-93 

,j,D. D{J. J.r~" Н!Юс 8~. t!tJ-І-Уjf).lоу . 
r r"r ГОЛОВІ Броварськоі міськоі раДl1 , 

І.а Х! від. AHTOlleHКY в.о. 

г , 
Шановний Вікторе ОлеКС8НДРОВИч)'! 

. . На адресу Київської обласної ради надійшов лист Регіонального 
. ВІДЦlле~ Фонду державного майна Украіни по Київській області (Н!! 14-10-

1469 вщ 20.09.20~6 року), в якому порушується питання щодо передачі в 
комунальну влаСНІСТЬ житлового фонду, гуртожитків, іншого майна, яке в 

процесі приватизації не увійшло до статутних фондів та залишилося на 
балансах господарських товариств міста Бровари та Броварського району. 

Особливий наголос в листі зроблено у частині ПРИЙНЯ'ІТя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари Ш-IV під'їздів будинку Н!! 6 по 
вулиці Олімпійська м. Бровари. 

Вивчивши питання прийому-передачі зазначених під'їздів, та з метою 
захисту майнових прав та інтересів rpомвдин-мешкаиців квартир III-lV 
під'їздів по вулиці Олімпійська Н!! 6 та держави, просимо розглянути питання 
щодо прийому під'їздів ІП-IV будинку Н!! 6 по вулиці Олімпійська м. Бровари 
на черговій сесії Броварської міської ради, JПC8. має відбутися 21 вересня 2006 
року, а також підготувати та оформити акт ПРИЙМ8.ННJI-передачі. 

Просимо поінформувати Київську обласну раду щодо прийнятого сесією 
Броварської міської ради рішеННJI та надіслати, по можливості, копію акта 
прийняття-передачі Ш-IV під'їздів будинку Н!! 6 по вулиці Олімпійська 
м. Бровари. 

Просимо також повідомити Київську обласну раду про вжитгі 
Броварською міською радою заходи щодо пр~я У комунальну власніст~ 
територіальної громади м. Бровари ГYPTO~B, заз~~чених у .. лис~~ 
Регіонального відділення Фонду державного манна Укра1НИ по КИ1всьюи 
області N!! 14-10-1469 від 20.09.2006 року. 

Додаток: копія листа Регі?Вальиого відділення ФДМ YкpaїH~ по 
Київській облаСТІ ва З аркушах. 

з повагою, 
.1((6'./:1 

В.В.МаіібожеIIКО 

Голова раДIІ 



') . 

rЕГІОН~ЛЬНЕ В~IЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 
МАННА УКРАІНИ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

0119(1, м. К"ЇI-196, пп. Лесі Україн"", 1. 1М. 286-85-14 
J .-. _ • • _ • r.r. 

,- , .. ~ ... - ·ZL.L~_ J'!! ; 
~------- ---
II:lН!! _______ .Оlд, ______ _ Голові 

кllівсы�оіi облаСllоl радІ' 
МаliБОЖСIІІСУ В.В. 

Шановний Володимире Володимиров ичу! 

На сьогоднішній день в масштабах ... 
прискорення передачі до комунальної впасностіВ:п держuфи гостро пост~а пробпе~а 
процесі приватизації не ввійlШІИ ового онду, ГУРТОЖИТКІВ ТОЩО, ЯКІ В 
господарських товариств. до статутних фондів та ЗIJIIIШИnИСЯ на балансах 

Регіональне відділення неодно й разово зверталось до Броварської міської ради з 
проханням при нити гуртожитки, икі під час приватизації не увійшли до статутних фондів 
господарських товариств, а саме: 

- гурто~итки з~ адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 1; вул. Металургів, 13; вул. 
МеталуРГІВ, 9, ЯКІ знаходяться на балансі ВАТ "Броварисinьбуд "; 

- гуртожиток за .. адресою: м. Бровари, вул. Олімпійська,6, пий знаходиться на балансі 
тов "Броварськии ДБК ,-Меркурій"; 

- гур!ожиток за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності, 3 "б", JlКИЙ знаходиться на 
баланСІ ЗАТ "Броварський завод пластмас"; 

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

- гуртожиток за адресою: м. Бровари; вул. Воїнів Івтернаціонanістів,7-б, який 
знахОДИТЬСЯ на балансі ОП "Броварська меблева фабрика ,,дружба" 
до комунальної власності відповідно до Закову Украіни "Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності" із змінами і доповненнями внесеними Законом 
Украіни від 21.12.2000 N22182-ПІ, НІ! 3024 та від 18.09.2003 N!!1187-IV. 

Була проведена робоча нарада щодо прискореИНJI передачі вищезазначених 
гуртожитків до комунальної впасності Броварської міськоі ради за участю представників 
Фонду державного майна України, регіонального відділення ФДМУ по Київській області, 

І 
голови Броварської міської ради. Але, нажаль, регіональне вїдділеllНJI Ilе знайшло 
niдтpIIMKH з боку Броварськоі міськоі ради в внрішенні проблеJ\fНllХ питань 

." мешканців вищезазначених гуртожитків. 
Наприклад, незрозуміла позиція міської p~ ~oдo ПРИЙНJIТrJl до комунальної 

DJIaCHOcтi гуртожитку за адресою: м. Бровари, вул. ОЛ1МПїйська,6. •. 
Під час п иватизації ryртоЖlIТОК за ад есою: .. м. 1I ... ~Л~J\fПІЙська,б не 

увійшов до статyrиого фонду ТОВ ,,Броварськии К І пе ебуває у 
ISJжавній ВJlаСНОСТI 

РегіонаJlьне вfДділенни як opгall уповноважеНllit управлJIТII держаВНllМ 
маЙllОМ ПРlfЙНЯЛО рішення щодо передачі вищезаз~аченого гур~ожитку дп 
lCo~ оо • ЗГIl1' но РІ'шенни Броварськоі МІськоі радll ВІД 23.02.0бр . .. ~налЬНОІ ВJlаСНОСТI . 
Н!942-44-04 Про наданна згоДІ! на безоплаТllе ПРІІЙНJПТR у комунальну влаСІІІСТЬ 
теРlІТоріаль;;оі ГРОМади М. БроваРІ! nI та IV під'Ьдїв У будинку Кеб по вул. 
ОліJ\lпііська" • 



Регіональне відділенНJI по . а 
CТInHO звертаєтьCJI Д Б ... .. 

проханням прискорити приііwnтя д .. о роварСЬКОI МІСЬКОІ ради з 

Брова~l~ ІІІ та IV під'їздів у будинку ~о~о:уиалЬНОI. M:U:HOC~~ територіальної громади М. 
j Броварська міська РSllУа . - о BY~. ОЛІМПІйська . 

- - ~ пов омила епонanьне . . 
розnочаТI{И ч рез ВІДмову ТОВ Б вІ lлення шо п оцес пе едачі не 
.;-~. " " роварський ДБК MenКVD1·i;" пе е'''ав "комуналЬНОI власності вищезазначениА б .. ... І Р в ати до_ 
- Б .... удинок. 

роваРСЬКIІІ Мlськііі раді бул 
ідповідно до статті 4-1 З У.. 11 Ilеодноразово надаІІі роз'ПСllеННR, що 

в ІКону краІНИ "Про переда у б' . .. 
комуналЬНОЇ власності" пропо ... . ч о єКТІВ права державНОI та 

. . .. ф . 3ИЦ11 щодо передаЧІ у комунальн}' власність об'єктів 
СОЦІально І lJf раС~УІСТУРИ, ЯКІ не увійшnи до статутних фондів господарських товариств 
~~рених у процеСІ приватизації, не потреБУIОТЬ погоджеllНR з таКlll\ll1 підПРIIЄl\lстваlШ; 
та ІХ ТРУДОВИМIf 1,0леКТllваМII. 

З огляду на вищезазначене тов "Броварський ДБК Меркурій" лише 
б соvтnимvвач rv " алан ~ ~ L.LРТОЖИТКУ, а не власник та зnдио ЧИнного законодавства не має 
.J!9дВИХ Арав перещкоп.жати передачі rv.pтожитку до комунальної власності. 

Л~стом Н!!451 ~IД 23.08.0~p .. управліннякомунальної власності Броварської міської 
ради ПОВІДомило репонanьне ВІДДШенНJI, що заступником міського голови - Возняком 
С.М. було прийняте розпориджеННJI від 09.08.0бр. Н!!132 "Про затвердження комісії З 
питань передачі гуртожитку по вул. Олімпійська, б (ІІІ - IV під'їзди )", 19.08.0бр. була 
проведена нарада (без участі представників регіонального відділеННR) по питанням 
передачі ГУРТОЖИТКУ. На нараді ухвалили: Управлінню комунальної В.lасності підготувати 
проект рішення "Про ПРИЙНRТrя у комунальну власність міста Бровари ІІІ та ІУ під'їздів у 
будинку N!!б по вул. Олімпійська" та винести на сесію Броварської міської ради З I.О8.0бр. 

Тому, регіональному відділенню Ilе зрозуміла позиція Броварської міської 
раДII, яка полягає в зволікаННІ процесу ПРНЙНDТТJI ryртожитку до комунальної 
власноСТІ, ПІДтримки неправомірних дій правління ТОВ .. Броварський ДБК 'TМt;p~'I'В 
.. ому Ilеобхідно виносити та ПРllйматн на сесії повторно рішеННJI "Про ПРIIЙНJlТТR у 
КОl\l)'нальну власність міста БроваРІ! m та IV під'їздів у БУДІІНКУ Х!6 по вул. 
Олімпійська", RКЩО рішеННR Броварської міськоі ради від 23.02.06р. Х!942-44-04 

"Про HaдallHR згоди на безоплатне ПРIIЙНRТrJl у комунальну власність теРllТоріальної 
громади М. Бровари ІП та IV під'їздів у будинку Х!6 по вул. Оліl'tlпійська" не 

скасовано. 

Складається враження, що органи місцевого самоврядування 

зацікавлені приймати тільки такі Об'ЄКТИ,. які знаходяться ~ гapH~MY 
стані, які можливо передати в оренду, реаЛІзувати (магаЗIIНII, lДаЛЬНI та 

інше). Наприклад: 

1. Під час приватизації ВАТ "РУДНЯ" Броварського р-ну до cтa~oгo фо~ 
вкц. увійшли об'єкти ві не пiдnяraють приватизаЦll, державнии 

lонерного товариства не , .'". 
'Irп_ Й Ф овлено пільги та залишились в державНІ .. , влаСНОСТІ. 
-I:110ВИ онд Д1ІВ ЯКИХ встав майном 

PeгiOH~He відділення, як орган уповнов~ен~й ~p~ державним 
. всі обєкти, крІМ 1ДальНІ, лазНІ та лар-магазину до 

ПрийlWlО РlшенНJI та передало .. сільської ради відповідно до Закону України "Про 
КОМУНальної власності PyДНJlHЬCЬKOl .. ." 
П . авноі та комуналЬНОI власноСТІ • 
ередачу об'ЄКТІВ права держ . об'єкти JI(( їдальня лазня та лар - магазин 

Відповідно до зазначеного закону ~ комун:uп.ну власність У випадку коли такі 
можуть безоплатно передаватиCJI з державно! ~ до продажу конкурентними способами 
об'єкти не менше двох раз~ пр~понувал:roди на передачу вищезазначених об'єктів у 
приватизації, але не були реалІЗованІ. Т01' .0НaJlЬНИМ відділенням ведеться робота по 
КОМУНальну власність не нада:валось. Ф е~ивного використання державного маііна та 
приватизації зазначених об'єКТіВ ~ е деержавного бюджету України. 
надходження коштів від приваТИЗ8Цl1 до 



Однак, в Порушення чин 
05.07.06р. Литвиненко Д.Ф. _ ного законодав~ та ~Іайнових інтересів держави 

. " голова РУдняИЬСЬКОI СІЛЬСЬКОІ Ради, направив факсограмою 
до репонального ВІДДІлення ВИПИСКУ . . . . 
Р ня" від 13 05 06' 13 ПРОТОКОЛУ Н23 загальних зБОРІВ акЦІонеРІВ ВАТ 

" уд . . р. з РІшенням передати об'ЄКТII АсржаВllоі влаСІ.ості - їдальню 
Jl8ЗНIО та лар-магазин до комунальної власності с. PyднJl. ' 
. В.~щезазначена в!,писка загальних зборів акціонерів ВАТ була підписана головою 
СІЛЬСЬКОІ ради та скрtnлена печаткою Рудняньської сільської ради, що є фактом 
перевищення посадових повноважень, підтвердженням некомпетентності та повного 
ігнорування законодавства України. 

Крім того, в телефонній розмові у відповідь на зауваження, що зазначені оБЄI\.,.И 
знаходяться У державюй власності, Литвиненко Д.Ф. висловив свою незгоду та 
погрожував судовим позовом. 

2. Сільська Рада с. Русанів на неодноразові звернення регіонального 
відділення стосовно надання пропозицій щодо подальшого використання недіючих 
дитячих садків в с. Русанів, за адресами вул. ЛенінІ, 73 та вул. Жовтнева зволікає з 
відповіддю. 

3. Відділ освіти Броварської районної держадміністрації перешкоджає в 
роботі, надаючи невірну інформацію про те, що дитячий садок ПО вул. ЛенінІ, 73, с. 
Русанів обліковується як діючий навчальний заклад, хоча в Головному управлінні 
статистики Київської області він не обліковується та не діє з 1995 року. 

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

"Жердівське" . 
, 5. Кодрянська селищна рада незаконно прийняла дитячий садок до 

комунальної власностї та готувала його до продажу. 
6. Головами сільських Рад - Гриroрівки (Обухівський р-н), Русанів (Броварський 

р-н), Гора (Бориспільський р-н) ВЧИJШOТЬСЯ діі по відчуженню зе~fельних ділянок під 
об'єктами незавершеного будівництва державної .власностї. ~? npо~річить ЧИННОМУ 
законодавству. Такі дії призводить до неможпивосn приваТИЗВЦll об ЄІСТ1В незавершеного 

будівництва. 
Регіональне відділення вважає, що вищезазначеtJі діі порушують 

чинне законодавство, майнові інтереси держаВl1 та Дllскредитують 

інституцію місцевого самоврядування в Киівській області. 

П О Вашого сприяння та допомоги в вирішенні проблем 
росим ф" 

пов'язаних з передачею гуртожитків та ЖlfТЛОВОГО онду до комунально. 

власності міських, селищних рад. 

" iJ . 
;~ JЧ:'/і.і.. !L"'~ ~ С' .,' о' /,tLIAj~ І " , \.:~ 
Начальник ~ 

."А J~ 
Мироwніченко o.B .. .AA~~ 
286-80-48 

В.А. МихайлеllКО 
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