
РІШЕННЯ 

г Про .припинення права користування земельною 
ДІЛЯНКОЮ, відмову у затвердженні проектів 

з~млеус~ою ЩОДО відведення земельних ділянок 
ПІД РОЗМІщення об'єктів, внесення змін до рішень 
Бр.~варської міської ради та продовження терміну 
Дll дозволу на виготовлення проекту відведення 

земельної ділянки 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.08.2007 N!! 2238 
щодо припинення права користування земельною ділянкою, відмови у 

затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

під розміщення об'єктів, внесення змін до рішень Броварської міської 
ради та продовження терміну дії дозволу на виготовлення проекту 
відведення земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12,123 Земельного 
кодексу України, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни, п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", рішенням Броварської міської ради від 15.03.2007 N!! 275-18-05 
«Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів щодо 
надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари», а також 
враховуючи пропозиції постіЙН~ї комісії ~ питань р~звитку та 
благоустрою територій, земельних ВІДносин, аРХІтектури, БУДІвництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: .( .. 
1 П право користування Броварському виробничо-
. рипинити . . ажному об'єднанню земельною ДІЛЯнкою площею 

Т1О6РГІвельному троико
т а в районі КнJDКИцького переїзду та зарахувати ії 

5 га по вул. сипов . . .. ". , ".. зв' язку з ЛІКВІдацІЄЮ П1Дприємства, ВІДПОВІДНО 
до земель МІСЬКОI ради, в тру юридичних осіб та фізичних 

Є державногО реєс 
до. ВИ:ЯІ"У з Д~HOГO 1308.2007, зареєстрованого заN!! 053143. 
ОСІб-ПІДПРИЄМЦІВ станом на . 

. твердженні проектів землеустрою ЩОДО 
. 2. ВІДМОВИТИ У і:НОК під будівництвО об'єктів, в зв'язку з 
ВІдведення земельНИХ д. курсів щодо надання земельних ділянок 
затвердженням результаТІВ К::м юридичним та фізичним особам: в оренду в М. Бровари, настуП. ню розвідки Міністерства оборони 

му управmн . 
2.1.Головно О для будівництва багатокварtИР}JОro 

Украіни площею 0,370 ах 4Г:іКРОР8ЙОНУ ІУ житлового району; . 

.' 
~.:.:, 
• 

ЖИтлового будинКУ в меж 
ЗАТ Jjpo8l1Pr:IIIfII арy/tD/Жlf" 2005 ро 3 .... НІ 155-2tЮO 
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2.2.Приватному підприєм ю 2 • 
площею 0,1500 га для будівн ц .НеГОДІ Валерію Анатолійовичу 
територіі rIромвузла; ицтва ХІМЧИстки по бульв. Незалежності на 

2.3.Товариству з об 
площею 0,3500 га для бме~еною відповідальністю <<Макроприм» 
Б УДІвництва бага удинку на території 4 мік" токвартирного житлового 

2.4.Товариству з Обрмораиону IV житлового району; 
еженоlO відповід . их 1,0 га для будівництва виробни .. б алЬНІСТЮ « Т» площеlО 

2 5 Т Ч01 ази на Об'їзній дорозі· 
. . овариству з обмеженою . . . ' 

компанія «Основа» площею О 5З52 В1:'0~IДальН1СТЮ «Інвестиційна 
житлового будинку н ' ... га для УДІвництва багатоквартирного 

2 6 Т а теРИТОРll 11 черги кварталу Олімпійський· 
. . овариству з обмеженою· .. ' о 8501 б . ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Мітро» площею 

'.. . га ~Я YД1BH~ЦTBa цеху по пошиву взyтrя по вул. Димитрова в 
раИОНІ РОЗМІщення залІЗНИЧНОГО вокзалу; 

2.7. Закритому ~iOHepHOМY товариству «Координата-М.А.» 
площею 0,3816 га для БУДІвництва виробничої бази по вул. Металургів. 

3. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
3.1. від 2~.07 .07 .N'!! 396-24-05 «Про припинення права користування 

земельними ДІЛЯНКами, надання в оренду ... », відмінити п. 2.3. цього 
р~шенн~ відносно приватного підприємства <<ПелікаІО), в зв'язку з 
ВІДСУТНІСТЮ висновку державної землевпорядної експертизи ЩОДО 

погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду; 

3.2. від 23.03.2006 .N'!! 957-46-04 «Про погодження місць 
розташування земельних ділянок під розташування об'єктів юридичним 
та фізичним особам та продовження терміну дії дозволу на проведення 
проектно-вишукувальних робіТ), відмінити п.I.I. цього рішення 
відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Броварський 
домобудівний комбінат <<Меркурій», відповідно до рішення Броварської 
міськоі ради від 26.04.2007 N!! 303-20-05 <<Про затвердження переліку 
юридичних та фізичних осіб, які стали перемо~ конкурсу щодо 
надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари ВІД 23.04.2007». 

заступника 

В.О.Антоненко 
Міський голова 

м.Бровари 2007 року 
від "ft." ~ --НІ! fi - J -.,: Il.'!j 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного ВіЩ!j'~;;і~_~S'!" 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відцілу 

Головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

Голова постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій 
земельних відносин, архітектури ' 
будівництва та інвестицій ' 

І 

Т.В.Гордієнко 

В.О.Андрєєв 

А.В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 
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Міському голові Антоненку в.о. 

-

ПОДАння 

. .. Просимо розглянути на позачерговому засіданні Броварської 
М.1СЬКОl paд~ питання про припинення права користування земельною 
ДІЛЯНКОЮ, Вl~МОВИ у з.атвердженні проектів землеустрою щодо BiДBeдeHНJ1 
земельних .. ДІЛ~НОК .. пlд розміщення об' єктів, внесення змін до рішень 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради та продовження терміну дії дозволу на 
виготовлення проекту відведення земельної ділянки : 

1. Припинити право користування Броварському виробничо
торгівельному трикотажному об' єднанню земельною ділянкою площею 
16,5 га по вул. Осипова в районі Княжицького переїзду та зарахувати ії 
до земель міської ради, в зв' язку з ліквідацією підприємства, 
відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців станом на 13.08.2007, зареєстрованого за Н!! 
053143. 

2. Відмовити У затвердженні проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок під ?удівництво об'єктів, в зв'~ку з 
затвердженням результатів КОНКУРСІВ щодо Haд~ земельних Д1ЛJlНОК 

в оренду в м. Бровари, наступним юридичним та ~ІЗ~ особам: 
2.1.Головному управлінню розв~ки Мішстерства оборони 

У .. щею О 3700 га для БУДІвництва багатоквартирного 
крюни пло, .. .. 

б в межах 4 мікрораиону ІУ житлового раиону; 
житлового удинку. н· Валерію Анатолійовичу 

2.2.ПриватноМУ ПІДПРИЄМЦЮ . еГОДІ . 
ОО бvдівництва ХІМЧИСТКИ по бульв. НезалежноСТІ 

площею 0,15 га для .}, . 
... п узла· 

на терИТОрll ромв 'б ю вІД· повідальністю «Макроприм» 
2 3 Т ству з '0 межено 

. . овари будівництва багатоквартирного житлового 
площею 0,3500 г~ .. ~ о айову IV житлового району; 
будинку на теРИТОРІІ 4 МlІ(~:еженою відповідальністю «НХТ» площею 

2.4.То~ариству з о бничої бази на Об'їзній дорозі; 
1,0 га для БУДІвництва ВИРОб еженою відповідальністю <dнвестиційна 

2.S.ТоварисТВУ з о м щею 0,5352га для будівництва 
компанія «Основа» ов: будинку на території П черги кварталу 
багатоквартирнОГО житл 

Олімпійський; б еженОЮ відповідальністю <<Мітро» площею 
2.6.ТовариствУ з о м YV ПО пошиву взуття по вул. Димитрова 

б . ництва це ... .} . + 0,8501 га для УД1В . ничноro вокзалу; \ . 6p""""CЬ!(llA ;ву, 
в районі розміщенНЯ залІЗ BxiAt~l1~ .f.u -I.J.. (. l. 

~.n.· OL. __ (}І ,. 
"~ ---



2.7. Закритому 
площею 0,3816 га 

акціонерному . товариству «Координата-М.А.» 
ДЛJl БУДІвництва виробничої бази по вул. Металургів. 

3. Внести зміни до рішень Броварськ... .. 
3.1. від 26.07 О о 01 МІСЬКОІ ради: 

. 7 NL 396-24-05 «Про припинення права 
користування земельними діЛJlНКами надання в ор . . 23 .. ' енду ... », ВІДМІНИТИ 
п., . . цьo~o РІШ~ННJI ВІДНОСНО приватного підприємства «Пелікан», в 
зв язку з ВІДСУТНІСТЮ висновку державної землевпорядної експертизи 
ЩОДО погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду; 

3.2. від 23.03.2006 N!! 957-46-04 <<Про погодження місць 
розташування земельних ділянок під розташування об'єктів 
юридичним та фізичним особам та продовження терміну дії дозволу 
на проведення проектно-вишукувальних робіт», відмінити п.l.l. цього 

рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю 

<<Броварський домобудівний комбінат <<Меркурій», відповідно до 
рішення Броварської міської ради від 26.04.2007 N!! 303-20-05 <<Про 
затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стали 
переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м. Бровари від 23.04.2007». 

4. Продовжити термін дії дозволу на. виготовлення пр~екту 

відведення земельної ділянки приватному. mдnpиємству <<Пс:п1Кан» 
орієнтовною площею 0,5 га для б'уДІвництва авто кеМПІНГУ з 
автомийкою та кафе на Об'їзній ДОРОЗІ до 14.10.2007р. 

Начальник земельноГО віддіЛУ~,.е.::!~~~7'--. 
Т.В.Гордієнко 
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Броварському місы�ому голові 
Антоненку в.о 

та заходи, вжиті прокуратурою міста ~ ~_ • It 
~ ~ гJPI!- Nd2' 

У пе . . . ~.и:#7' ~~Y . ршому ПІВРIЧЧ1 2007 року прокуратурою місТа вЬТо ;81 . 
ЗМІцнення законності у М. Бровари. __ ~_ в о з ОДІВ oд~ 

~ ~1!'6 kJJZ- ~W'& ...... 

НаГJlЯД за додержа~RJJМ законів d ~ 
щодо п~ав і свобод гpo~aДSlH та інтересів держаВl1 r 

На цьому напрЯМ1 прокуратура МІста реагувала на всі виявлені фаІСТJi 
ПОрушення закону, які усунуті піCJIJI розг~ДУ актів прокурорського pearyвaннн. 

Тах, розглJJНYТO з ВЖИl~JIМ захоДІВ про усуиенвя порушень законів 53 
Лри~сів та подань (У І півріччі 2006 року 38) і задоволено 14 протестів (у І 
П1ВРlччі 2006 року 1 О) прокурора міста. 

Під час здійсневви нагляду особливу УВаІу звернено на усунення . 
ПОрушень конституційних прав і свобод ГPOM8ДIJI. 3 цією метою внесено 39 
актів прокурорського реагувавня, за результатами розгJIJJДy JIКИX IS осіб 
ПрИТягнуто до дисциплінарної вjдповідальності (у І півріччі 2006 року 
ВІдповідно 24 акти та 12 осіб). 

ВЖИВaJIllСЬ заходи реагув8JШJI щодо усунення порушень закону і зБОІСУ 
органів дер)кавної влади. Зокрема, на вимогу прокураТУРlі до ДИСЦШ1лjнарної 
ВіДПОВідальності притJlГНYТO 8 праціВників Броварського МВ ГУ МВС УкраїНІ" 
В Київській області, які допуСТИЛИ порушеВИJI вимог закону ПрІ! оформленні та 
РОзгляді справ про адміністративне правопорушевия ГP?Maдm. 

у минулому та в цьому році вживались УСІ заходи, У тому числі 
І<рИМінально-правового і представницьКОГО характеру, ~oдo ~сунення ~op~eli~ 
заКООІ. • У:наспідок цього заборгованІСТЬ ЗІ сплати заробlТНОI 

ц в про оплату працІ. ? ltllaТR, що у 2005 році сягала близькО 2 МЛН. грН., зменшилась ДО _76 тис. грН. 

r 6poвapcьКJdt 1481 1. 
І Вxlдииі1 J .... ,,; ... /(/ilIP 

J.)I. .. І#- f»' ~. 



2 

ВАТ "Софія" до якого з метою погашення 
Цп заборгованість рахуєrься за . ' 
заборговаиосТі.:акож вж~о звх,::. атуроЮ міста розслідувано та напраВЛено 

у перШIИ ПОЛО~ИНІ року оіА ~стріла" та ВА Т "Броварсы�аa автобаза Но 
Д~ суду 2 кр~мінanьн~:;:в~очииу передбаченого ст. 175 КК Україии. д~ 
2 )~ порушеНІ за озн ді прац'івнихам товариств повністю Виплачено 
розгляду цих справ у су, . . 
заборговану заробітну плату в рОЗМІрІ 394 тис. грн. . . 

Крім того, за приписами прокурора працбl~НJf~~М ПlДПРИЄМСТВ міста 
сплачено 365 ТИС. ГР.І. заборгованості зі сштати заро ІТНОІ плати. 

Представництво інтересів громадян. та держави в cy~ax 

Здійснюючи ЦlО діJlЛЬність, прокура?рою МІста Бровари пред явл~н~ 4~ 
позовні ЗВJIВи, спрямовані на захист інтереСІВ ГPOM8ДSJH та держаВ~J (у І ПJВРIЧ'l1 
2006 року 31). .. , 

Нп за:(IIСТ прав незахищених верств мешканЦІВ МІста пред явлено 6 
позовних ЗВJIВ, з яких 3 на захист житлових прав, 1 з питань земельних відносин 
та 2 на захист прав неповнолітніх. 

За позовами прокурора поновлено житлові права 3-х ГPOMaдJIН. 
НаприlOIад, проведеною прокуратурою міста перевіркою установлено, 

що у 2006 році невстановлені особи у м. Носівка Чернігівської ~бласті 
підробили довіреності від імені мешканців міста Бровари про розпорядження 
належним їМ Ж1'ЛИМ будинком. У подальшому, використовуючи підробленj 
довіреності, вони у м. Бровари оформили договір купівлі-продажу, а особа, яка 
придбала будивок, відразу заставила його у банку під креДIfТ. 

Унаслідок своєчасно вжитих прокуратурою міста заходів було 
ПРІшинено подальші протиправні діі щодо розпорядження будинком. 
~атеріалів. за фахтом підроблеВИJl довіреностей направлено за територіальністю 
для переВІРКИ. ~ пр~йнятrя рішеНJD[ згідно зі ст. 97 Ю1К України. За 
результатами Ц1Є1 переВІРКИ п?рymено кримінальну справу. 

2S 1р~ВНЯ 2007 роху Р1Ше~ Броварського міськраіонного суду позов 
прокурора ~Icтa про Визнаиня неДІЙСНИМИ зазначених цивільно-правових угод 
задоволено І поновлено право власності 2-х мешканців міста на жилий будинок . 

. До .. суду вапр~ено 19 зао щодо. СТJlПlения заборгованості зі сплаТlf 
заробlТНОJ плати. УСІ вони задоволені і првц·в ЇМ 
заробітну плату. І ники отримали на.lJежну 

Крім того, преД'JlВЛеио 17 позовів на Захи·· afiЖе 
втричі більше ніж за аналогічний. ст ІНТереСІВ держаВlf, що м 

перІОД 2006 року ( 6). 

Иаг~ за дoдepaHIUIМ законів 
органами, JlІсі ведуТь бор 6 • 

Під час; здійсиеlПUl нагл оть :у ЗІ ЗJJОЧІІнністю 
оргаИDПІ місТа скасовано 'пост: за дод~жаииям законів праВООХОРОННluftі 

ВИ про ВІДМову в Порушенні кримінальниХ 
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справ і порушено 15 КРИМ· 
прихованих міліцією у IН~ЬНИх справ, ЧИМ поставлено на облік 15 злочинів, 
порушення к IiMiH~ TOII же час скасовано 8 незаконних постанов прп 

р . ьних справ, чим ПРllпинено незаконне ПРИТSlгненюr 
гpOMa~ до КРИМІНальної відповідальності . 

• ПІСЛЯ скасування незаконних постанов працівників міліції у 
ІСРИМІнanЬНIiХ справах І З з них направлено ДО суду з обвинувальними 
висновкаМlІ. 

Крім цього, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час 
провадження досудового слідства та дізнання, прокуратурою міста скасовано 59 
постанов про незаконне закритгя kpl{мінальних справ, 4З постанови про 
зупинення досудового cnідства, надано lЗ7 письмових вказівок щодо 
розслідування 1\"Рliмінальних справ. 

До працівників правоохоронних органів міста, які допустили порушення 
закону вживanись заходи, передбачені законом. Так, стосовно працівників 

!\tfіліції, ЯJ\і вчинили злочини, порушено 2 кримінальні справи, з яких одна 
направлена до суду, друга перебуває у провадженні. Крім того, за постановамlf 
прокурора міста 12 працівників Броварського МБ ГУ МВС Украінп в Київській 
області притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

ПідТРllмання державного обвинувачеllflЯ 

у першому півріччі 2007 року працівники прокуратури бралlt участь ~ 
розгляді судом 220 кримінальних справ, з яких у 94 постановлено обвинувалЬНІ 

вироки. . 
За апеляціями державних обвинувачів скасовано 4 DИрОЮ' І З постанови 

суддів, а за апеляцією інших учасників пом'maпено 1 вирок. 

Нагляд за додержанням законів Пр.1 ЗDСТОСУВDlfні , 
заходів примусового характеру, пов озаННI: 

. з обмеженни особистоі своБОДl1 ГРОJ\I8ДИН 
. · ... ним HaгJJJ[ДOM прокуратури міста перебуває додержання прав і 

• ~lД ~ОСТІИ О яких відповідно до чинного законодавства обрано заходів 
ІнтереСІВ ОСІб, щод ов'язаних з обмежеННJlМ особllСТОЇ своБОДIІ громадян. 
примусового характеру, ;'тень законів стосовно таких осіб внесено 17 актів 
З метою усунення пор о з вЖИ'П'JIМ передбачених законом заходів. На 
реагування, ЯJСИХ розгля~о до ДИСЦИІШінарної відповідальності заступника 
вимогу прокурора притяг МБ ГУ МВС Украіни в Київській області, ЯКИЙ не 
начальника Броварського 
забезпечив належне дотримання прав ГPOM8ДJIН. 

РозглJIД звернень громадян 

... 2007 року до прокуратури міста надійIШlО З2б 
3а перUIИИ ква= 86 приєднано до матеріалів КРJ.Jмінanьних справ, 61 

:івернень громадяН' з я 
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направлено до інших органів, 8 повернуто заявникам. 6 обrрунтованих звернень 
ГРОf\f8ДЯН задоволено. 

Працівнііками прокуратури щоденно, 
. . . 

КрІМ неДІЛІ, ПРОВОд1fТЬся 

особистий прийом громадян. 

Досудове слідство 
Відповідно до чинного законодавства прокуратура проводить досудове 

слідства у справах про злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 
прав і свобод ГPOM8ДJIН, у сфері господарської дінльності (деякі), проти безпеки 
виробництва, проти авторитету органів влади, у сфері службової діяльності та 
проти правосуддя. 

у цьому році слідчими прокуратури міста закінчено ] 6 кримінanЬНJrх 
справ, з ЯКИХ 13 направлено до суду та 3 закрито. У ЦИХ справах притягнуто до 
КРlfмінальної відповідальності: 

- 2-х корупціонерів, у тому числі слідчого Броварського МВ ГУ МВС 
УкраїJІИ в Киівській області; 

- 2-х службових осіб за хабарництво; 
- 3-х керівників підприємств за неВИWIату працівникам заробітної плати; 
- І-го головного бухгалтера підприємства за розтрату майна; 
- 3-х вбивць та 2-х rвалтівників. 

Зазначена робота виконана зі штатом 12 працівників: прокурор, 
. заступник, 8 ПО",!іЧНИКів та старших помічників прокурора, а також 2 слідчих. З 
вказаного перелucy 2 перебувають на лікарняному через вагітність, І слідчий 
відряджени~ ~o прокуратури області. Крім ТРЬОХ інші працівники працюють в 
прокуратурІ P�K-ДВа. 

. .!lро ВИКJJ~ене інформую Б.ас Щ доведення до відома Броварської 
M~CЬKOl ради та 11 виконавчого К?М1тету. а також використання при розробці 

M~CЬ~ програм про боротьбу ЗІ зло~істю і дотримання правопорядку у. 
МІС'Л. . 

3 1108112010 

Прокурор міста Бровари 
старШllЙ радник юстиції 

о. Наджафов 



БРОВАРСЬ)(А МІСЬ Оо 
КА РАДА КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСтво 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 аl. Бровар.. вуn. КУТУ]ОВll, Z 
.tftlF.1# Н!! :/!' ,. ~t'6 

"Про надання інформації" 

ТСЛ. 5-01-16, факс 5-01-16 

Броварській міській раді 

На виконання протокольного доручення 24 сесії Броварської міської ради від 26 ЛИПНЯ 
2007 року, комуналЬНИМ підприємством "Служба замовника" вивчено питання оновпення 
поштових скриньок в житлових будинках комунальної власності та виявпено , що є необхідність в 
заміні б-ти секційних скриньок в кількості 500 шт на суму 180 , О тис.грн. 

Генеральний директор 

ДідеllКО. 
5-02-33 
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