
БРОВАРСьКА МІСЬКА РАДА КИlвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про ПРИПИнення продажу об' єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари 

~ м~тою врегуmовання прицедури продажу підприємствам, установам, 
оргamзац1ЯМ, приватним підприємЦJIМ та громадинам м8ЙНа, що належать до 
комунальної власності територіальної громади м. Бровари, на конкурентних 
засадах, відповідно дО ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядувaннJI в 
Україні ", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. До запроваджеННJI економічних мех8Н1ЗМ1В продажу підприємствам, 
установам, організаціям, приватним підпрИЄМЦJIМ та ГPOMaдJlНaм мaйRа, що 
належать до комунальної власності територіальної громади м. Бровари, на 
конкурентних засадах, припинити продаж об' єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари. . . 
2. Контроль за виконанням даного рuпеШіЯ покласти ва заступника МІського 
голови Возвяка С.М. 

Міський голова 

м. Бровари 
від 25 сіЧНJI 2007 року 
N!! 231-16-05 

В.О.Антоненко 



~~1'~1"1l1"1lI1' 
БРОВllРСЬКОЇ А,ісы(їрllдll 

Шановні д~"Уlllаllllll 
.. Виношу на Ba~ розсуд, я~ тодей, які палко вболівають за майбутнє 

УкраІНИ, власну BepC1~ тексту ГІМНУ України та прошу Вашого СПРИJIННJI та 
підтримки у донесеННІ Інформації до керівних осіб держави. 

Нині чинний Гімн У країни на слова Павла Чубинського та музику 
Михайла Вербицького, написаний у 1863 році, на даному етапі не віДТВОРІОЄ 
реального сьогодення, здобутків українського народу. Гімн "Ще не В1t.ерла 
Україна" широко вживали в роки становлення влади ЗУНР та УНР, який на 
даний час, як я вважаю, повною міРОІО виконав свою почесну місію, навіть у 
новій редакції тексту Гімну У країни ("Ще не вмерли Украіни ні слава, ні 

'') воля,... . 
У нині чинному Гімні України оспівуються споконвічні прагнення 

народу до незалежності і свободи. Головним лейтмотивом гімну Є заклик до 
кривавої боротьби за власну державу: 

"СmаНЄJW,браmmя, в бій кровавий від Сяну до Дону. 
В ріднім кра1О панувати не дамо нікому" 

В тексті гімну висловлені великі сподіванИJI на те, що Україна здобуде 
свою долю, що український народ буде госпо~арем власної держави: 

"Ще не вмерли Украіни ні слава нІ воля, 

Ще нам, браття українці, усміхнеться дот:. 
Згинуть наиш ворО:J/сеньки, я~!оса на C~~~I, 
Запануєм і .ми, браття, у СВОІи стОРОНЦІ. . .. 

. . .. гнеНИJI народу викладеНІ у теКСТІ, ниш стали ВСІ СПОДІванНІ І пра , . авову 
. . маємо нову незалежну, ВІЛьну, пр , 

реалЬНІСТJо.СЬОГОДНІ ми Україну і наш святий обов'язок 
Ренну соборну державу, .. 

демократичну, суве '. Гімн держави Є символом держаВН01, 
зробити ії могутньою та ПРОЦВІТаючою. . .. 

. ідним генетичним кодом нацll. 
національної ЄДНОСТІ, c~oєp ... Гімну України, прошу Вас розгJIJIНYТИ 

як автор, влаСНОІ BepCl1 тексту .. версії тексту Гімну України на 
. о винесення данОI 

МОIO пропозицІЮ ЩОД .. омадськосьтї. 
розгляд Верховної ради Yкp~ та ~країни написана на музику Михайла 

Моя версія тексту nмнy f;uuv України) . 
. чинного U".66J •••• Вербицького (музику НИНІ . еННЯ ВеРХОВНОІО радою Укра1НИ Н?ВОІ 

Переконана, що в разІ затвердж. а Україно!", майбутт поколlНИJl 
.. "Слався вlЛЬН .. 

версії тексту Гімну УКРаІНИ ..' ..,у.тй стане символом державНОІ, 
Г· України, Jl1.'Ж. 

подякують нам за ІМВ • ання 
. гутності іПРОЦВІТ . У" І" дoдaєrЬCJl національної єдНОСТІ, мо У"ни "Слався, вільна КР81НО. . 

Текст моєї версії Гімну краl 
Наталія Авдріївна, 

Багмут .' культури 3 повагОІО автор тексТУ .. начальНИК ВІДДту 
.. іСЬКОІ ради, .' страдного 

депутат Броварськ~~ м член Асоціації ДІЯЧІВ е 19 сїЧИJl2007 РОКУ 
Броварської МІСЬКОІ ради, . омпозитОР 
Мистецтва України, поетеса І ІС 



ГІМН УКРАІни 
"СЛАВСR, ВІЛЬНА УКРА/НО!" 

(версія влаСІІОZО тексту Наталії БtlZJIlуm ІІа AIY3
U

I9I 
Михайла Вер6UЦ6IWZО, А,узlЩJ1 ІІШlі ЧШІІІОZО ГiJIІІІУ YlqJfl"lll) 

1. CYBepellHa Україна - горда, величава, 
Незалежна і соборна, правова держава. 
ТВОІО ВОЛІО і свободу будем боронити 
І до віку Батьківщині відданно служити. 

ПРИСПІВ: 

Слався, вільна Україно, 
Від роду до роду! 
Твоя сила і могутність 
В єдності народу! 

2 Із колін ти піднялася, розгор~ла Kp~:"a, 
· Шлях твій праведний і ~іТЛ~И, У:ашо мила. 
Мирна праця і звитяга, BlP~ 1 над .
Твої цінності одвічні, заПОВІтна МрІЯ. 

ПРИСПІВ: 
Слався, вільна Україно, 

Від роду до роду! . 
· МОГУТНІСТЬ Твоя силаl 

В єдності народу! 



-
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСП 
УПРАВЛEmНяКО~ВОівЛАСВОСП 

07400, м.БроваРII, вуn.Гаraріиа.18, т. 5-10-63 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Доповідна записка 

В зв'язку з виявленими порушеннями в веденні бухгалтерського обліку 
та зберіганні основних засобів в Броварському виробничому управлінні по 
ремонту та експлуатації житлового фонду прошу зняти з розгляду на сесії 
Броварської міської ради 25.01.2007. питання <<Про затвердження переліку 
майна, що перебуває на балансі :.. Броварського виробничого управління по 
ремонту та експлуатації житлового фонду». 

Виконуюча обов' язки начальника. 
Управління комунальної власносТІ Т.І.Данюк 

І 
ВpoвapcJtКIIR ~M'K І 

. 8хIДНі'J:. J.-(.J!,/:~ 8{, . 
,JL" ()/;ру р. , 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К .0 ОО 
иrВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

СТУДІЯ ЕФІРНО - КАБЕЛЬН ОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ "НАШЕ МІСТО" 
O;:O~,Mo Бровари, вуло Гагаріна, IS, То(294)6-97-90 

На Н2:....-_____ 3а 

Секретарю 
Броварської міської раДl1 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре ВаСШl60вичу! 

у зв»язку з необхідністю доопрацювання <dIрограми діяльності, 
фінансової підтримки та інформування громадськості щодо діяльності органів 
місцевого самоврядування через Комунальне підприємство Броварської 
міської ради «Телестудія «Наше місто»у 2007 році» прошу Вас зняти з 
порядку денного додаткове питання «Про затвердження Програми діяльності, 
фі~ансової підтримки та інформування громадськості щодо діяльності органів 
місцевого самоврядування через Комунальне підприємство Броварської 
міської ради «Телестудія <<Наше місто»у 2007 році» та вКJПOЧИТИ його у 
порядок денний наступної сесії Броварської міської радио 

з повагою, 

В.о. директора . " студії телебачення "Наше МІСТО 
І.М.Куліш 
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