
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськаr ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про BIICCCIIII~ зміll та ДОПОВІІСІІЬ до ПрограМIІ забезпечеllНJI 
TCXllorellJlOI та ПОЖСЖІІОЇ безПСКlI в м. БроваРIІ ІІа псріод 

до 2010 року. ]аТD~РДЖСНОЇ ріШСllllJlМ Броварської міської paдll 
ВІД 10.06.2004 р. Н!! 483-22-24 

. 3 ~eT~IO П.ОСJfлеШIЯ ПРОТ~ІПОЖСЖІІОГО захllСТУ об"єктів піДПРIIОIСТ8, yeтmloB, 
ОРГПll1:1аЦlfi І ЗМJЦне~ня matePI8JJbllo-технічної базll пожежно-рятувапы�оїї службll 
Броварського управЛІННЯ Головного управління Міністерства Yкpaillll :І ПІIТDНЬ 
IllІД3ВllчаАних ситуацій в Київській області (дапі ГУ МНС УкраіНl1 В Київськіfi області), 
відповідно до пункту 16 чаСТИНIІ першої статті 43 Закону УкраіН11 "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Указів Президента Украіни від 27.01.2003 Не 4712003 "Про 
ЗІІХОДИ щодо BДOCKOHaпeHНJI державІІОГО управління у сфері пожежної безпеКll, захllСТУ 
IIBCeneHНJI і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" та від 15.09.2003 Не 104012003 
"Про ПlfТання щодо перетворення військ Цивільної оБОРОНl1 Yкpaillll і деРЖПВllОЇ 
пожежноі охорони в окрему невійськову cnyжбу на BIIKOHВlIНJI розпоряджеННJI ГОЛОВІІ 
Кllївськоі обласної державної адміністрації від 13.02.2004 Не 62, та рішеНl1JI постійної 
комісії облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеКlI та IIад3ВllчВnНIIХ 
Сllтуацій від 15.02.2008 р. протокол Н! 4, кеРУІОЧllСЬ пунктом б статті 26 Закону УкраїНl1 
"Про місцеве самоврядування в Україні", врахОВYlочи рекомендації по~йно! KOMic~ з 
ПІІТВІІЬ соціально-економічного та культурного розвитку, бlОДЖету, фІнаНСІВ та UIII, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 В . доповнення до Проrpамll забезпечення техногенної та 
. нести ЗМІНИ та ( • П ама) затвердженого 

пожежної безпеки в м. Бровари на період до 2010 року далl- porp , 
рішенням Броварської міської ради від 10.06.2004 р. 
Н!! 483-22-24, згідно з додатком. ". "І paдll п;n час фОРАIVAВННJI • • 10 БроваРСЬКОI "ІIСЬКО "*" 'J-2. ФІНансовому управЛ1НН . .' ахов aТlI потребу в аСllПІУВВННJIX 
Показників місцевого бlОДЖету на ВІДПОВІДНІ рок:с;::вост:,: Ali~цeвoгo бlОДЖету на 2008 рік 
на реапізаціlО Програмн, ВИХОДJIЧlf з реалЬНІIХ мо 

та на наступні роки. • ГУ МНС УкраїНIІ В КІlївськіп області щороку до 10 
3.Броварському упраВnlНН1О нан". ПроrpDПI. 

с' • • ро стан ВlІКО РА 
1Ч1IЯ Інформувати МІСЬКУ раду п" ріше11КЯ поклаСТІI ~a заступника 
. 4.Контроль за виконан ~:1їИJ( оварського упрaвnінНJI ГУ МНС 

&ІІСЬКОГО голови Руденка В.В. ~ \11 * 
УкраїНlІ в КlІївськііі області • е ~ .. Ф'~~~ ft' 
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ПОДОІІІІЯ: 
Начальника Броварського управління 
ГУ МНС України в Київській області 

Погоджено: 

Секретар міської ради 

Заступник Micь~oгo голови 

Виконуюча обов 'язки -
начальника фінансового управління -
заступник начальника 

Начальник IОридичного відділу 

Начальник управління економіки 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 
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М.М.Семиног 

І.В. Сапожко 
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т.о. Сторожук 

І.Г. Лавер 
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Додаток 1 
д~ рішення Броварської 
MICЬ~OЇ РІЩИ від :ttt. o~. ~t1:t.. 
Н! 701'- ~S ... ~ І 

Зміни та доповнеННJI до Програми б 
б за езпечення техногенної та пожежної 
езпеки в М. Бровари на період до 2010 року. 

1. Пункт 2.4 викласти у такій редакції: 

С~ИJIТИ зміцн~нню боєготовності та боєздатності підрозділів державної 
пожеЖНОl охорони, ЯКІ розташовані на території міста. 

Броварське управліННJI ГУ МНС 
Украіни в Київській області 
Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захиcty 
населенна міської ради 
Постійно 

2. Пункт 2.7 викласти V такій редакції: 

Затвердити заходи спрямовані на підвищенна рівня техногенного та 
протипожежного захисту об'єктів, будинків підвищеної поверховості 
відповідно до вимог нормативних документів, організувати іх викон8ККЯ. 
(Додаток 2). 

Броварське управлїНJUJ ГУ МНС 
Украіни в Київській області 
Управлікп житлово-комунального 

господарства 

Починmoчиз2008року 

з. Програму доповнити наступнимИ пymcraми: 

З.l Рекомедувати вnаснШСВМ пожежонебез~ечних об'єктів, вжити 
заходів ~oдo cтвopeННJI системи централІЗОВаного пожежно~ 
спостереженНJI з подальШИМ виведенням сигналу про виникнен~ пож~Ж1 

, .. и пожежно-РЯТУВального п1ДрОЗДШУ 
~a пункт зв' язку черГОВОІ Ч~СТИН ГУ МНС Украіни в Київській області. 
о-пдпч Броварського упраВЛІННЯ Б оварське управлінна ГУ МНС 

Р 'й б • УкраіНИ в Киівсью о лаСТІ 

ПоЧИНаючи з 2008 року 

~eНWI в належнd протипожежниil 
З.2. Затвердити захоДИ ~oд~ JJp:~фесіЙllо-техніЧНих. позашкільних 

с'1'аи дошкільних, загалЬНООСВІТНІХ, освіти лікувальних установ. 
. тntпьтури та ' 

навчальних закладів, заклSДІВ 6"~' 

(Додаток з). 



Управління освіти 
Віддіп купьтурн 
Центрanьна районна пiKapНJI 
Броварське упрaвnінНJI ГУ МНС 
України в Киівській оБJIасті 
Постійно 

3.3. Вирішити питанНJI щодо придбання спеціальної пожежноі та 
рятувальн~ї техніки, я~а призна:ена ДJIJI гaciH~ пожеж та рятуван~ JIЮД~Й.В 
будіВJlJtх І спорудах ПІдвищеНОІ поверховоСТ1, забезпеченНJI нею ПІДРОЗДІJIІВ 

державної пожежної охорони. 

Секретар ради 

Броварське упраВJIіння ГУ МНС 
Украіни в Київськііі оБJIасті 
Віддіп капітanьноro будівництва 
Постійно 



ПОДАННЯ: 

Начальник Броварського управління 
ГУ МНС України в Київській області 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

-~:L-___ .М.М.Семивог 
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ДoA ___ 'Z. 

ДО рlUJСНИR Брова.рсь_о'і М'СЬ1lCD'і pDAИ 

від ~-1. 03 . .t.Ю.o2,. 
14'2 zo/f- а5-05 

Заходи спрямовані на оїДВllщення рівня техногенного та ПрО11lпожежвого заХІІСТУ 
будинків пїДВllщеноі поверховості 

Управління житлово-комунального господарства 

Програ1\Ш Потре6ау ПРОПОЗllЦіі, 2008 рік - план Профіllап- ВІІКО-

ФівавсуваПllї відповідно до в ТО1\!)' Чllслі: 
COBallO IlallO за 

фінансового 
pll30 

2 J\lic:. , 1\1 заnШЬНI.Й БЮД-Ih-ет цілЬОВП 
ресурсу 

фО.1Д рО3В •• ТКУ Й фО.1Д 

:1 3 4 5 6 7 8 9 10 
Програми за6езпе'lенВR 
техногенно і та пожeamоі безпеКl. D 
1\1. Бuоваuн па пеuїоддо 1010 року 
Мета: ЗабезпеченВJI ефективної роботи автоматичних систем проmпожl:X\"НОГО З8."(I'СТУ БУДІІнків 

підвищеної поверховості та ВІІСОТНІL"(. 

Завдапп. 1: Оперативне ВИJlВJlеННJI очary пожежі та димовидапенВJI отруііНl1Х газів З КОРІІД0рів та ліфТВІІХ W8.П. 
- 16-ти повеuSo вуn. І(ороnепка 70 
ТПСо грн. 

ПОКll3нпкн ВІ.копаl.I .. : 
Зaram.на сум .. ТИС. !'рН. 88,0 
Ремонт прcmшожежної СИстемі' 70,0 
Технічне обcnyroвуввнВJI 18,0 
O'liкyвallUii резуnЬтат: ПопереджеиВJI, ВВJlвnеиВJI та ефеКnlвие ДlВIОВIIДDJJСИВJI oтpyiiНIIX rвзів з КОРІІД0рів та ліфТОВІІХ шахт. 

ЗвбезпечсННJI своечвсиоі СВlІІСУвції мсшканців БУДІІНКУ. 
Заодаl.НR 1: ОПСРВТllВие BВJlвneHВJI очary пожежі та ДlBIOBllДlUleHВJI oтpyiiнllX rвзів 3 КОРІІД0рів та ліфтаllХ шахт 
- 11-'1'1І Dоверх. вуn. Короnена 60 
ТПСО rpll. 
ПОКll300КІІ BHKooaIIDR: 
Зaram.ив сум .. ТlIС. !'рИ. 83,0 
Ремонт проtRпожеаоі СІІСТСМИ 6S,O 

% 
ВІІ-

ко-

Ilа-

111111 

11 



, \ \ \ , 
І' ~#Ч_ ОУ-ІІ- І 

по~-:~".. B'''ВnC''I'' '1'1І СфСКТlID'lе ДllМОDидPnСlllUI отруАllllХ паіD :а хаРIЩОР\D"n'. n\фтаD"'" IUшn'. І О"/IО'_""n РIDЗ'Л.таn І • Забезпс:чеНIUI с:аос:час:ноі с:ввкуаціі мешlCDllЦЇв БУДІІІІХУ. 
І 31UJД11RПІІ 3: Оперативне BВJlвneВВJI очary пожежі та димовидвnенВJI отрyRних rвзїв 3 коридорів та nіфrвllХ шaxr 

\ -12 -ТІ' ПОВСРХе вул. КОРОЛСDка 60а 
тво.rpп. 

ПОК83ППIOl ВПКОПВПDJI: 

ЗВl'ВJlЬиа сума, тис. rpи. В3,0 

Ремонт протипожежної системи 65,0 
Технічне обcnyroвувlШIIJI lВ,О 

о .. ікувашdi раУJlЬтат: ПопереджеlПUl, ВИJlВЛеННJI та ефективие димовидалеиВJI отруйиих газів] КОРІІдорів та ліфТОВІІХ шахт. 
ЗабезпечеиВJI своечасиої евакуації мешканців БУДIIИКУ. 

3auщaНІІІІ 4: Оперативие ВИJlВЛеиВJI очагу пожежі та димовидanеиВJI ОТРУЙИІІХ газів] КОРІІдорів та ліфТВl1Х шв.u 
-u ~ пов. ВУJI. Ba8JIamom 19в 
тво. rpH. 
ПОкa:JННICD BHKOHallНll: 

Звram.на сума, тис. rpи. 88,0 
Ремонт про'tИпожежвої системи 70,0 
Технічне обcnyroвувВll1Ul 18,0 
о .. ікуванніі раУJllaтат: ПопередженВJI, ВlUlВJlеиВJI та ефективие димовидanеиВJI отрyilИl1Х газів З КОРІІД0рів тв ліфТОВI'Х шв.u. 

ЗабезпечеиНJI своечасиої евакуації мешканців БУДI.ИКУ. 
3аВАВІІІІІІ 5: Опера'tИвне ВИJlвnеlПUl очагу пожежі та димовидапеиНJI отрyilИIL"< газів] КОРІІД0рів тв ліфТВl1Х шахт 
-12-п1 ПОВ. ВУJI.ЧсрНRXiвськоrо 2SB 
Тllо. rpH. 
ПОICa3IIIIК11 ВНКОНВIIНИ: 

Зaraпьиа сума, ТlIС. rpll. 88,0 
Ремонт протипожежної системи 70,0 
Технічне обcnyroвувuНJI 18,0 
ОчіКУВВllНП раУJlЬТВТ: ПопереджеиНJI, ВllJlвnеиВJI та ефективие ДIВ'ОВllДDJJеИIIJI отруііИl1Х газів 3 КОРІІдорів та ліфтОВl1Х шахт. 

ЗабезпечеllВJI своечасиої евакуації ft.ешкnвців БУДІІІІКУ. 
3авдаООll 6: ОпераТllвие ВllJlвлеВlIJI очory пожежі та ДІlftlоводапеИl1JI отруАИl1Х газів 3 КОРІІдорів та ліфТВl1Х шахт 
-12-то ПОВ. ВУJI.ЧСРIШХЇВСЬКОro 256 
тоо. rpo. 
ПОКВЗІІІІКІІ BOKOIIBOOII: 
Зaranьиа сума, тис. rpи. 93,0 



• _~ •••• ~ ••••• ",,~ •• и. ...... -= • .,.. •• 

523,0 

Секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Броварського управління 

ГУ МНС Украіни в Київській області 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

___ --=-....,.,..:f&Qo-:.---::--......:М.М.семивог 

__ --ь.,,>E-~~ ____ ;_-:----B.B.Pyдeнкo 



ДО р&аас: .. &_ ьро_рс: .. _' _\С"_' 'P~ 
від .&tfТ. 0..5. otD~e. 
Н!! 70~- ао- D,s-

Заходи щодо приведеннв в наJlежний ПрО11lПОЖeЖRПЙ стан загаJlьноосвітніх навчальних заКJJвдів 

УпраВJlіннв освіти 

ХІ Проrpа1\IИ Потре6ау Пропозиції, 2008 рік - план Профіllаll- ВІІКО- % 

піп фівапеувавві відповідно до pa:so в ТО"ІУ числі: 
совано IlallO за ВІІ-

фіпансовоrо &1 :JаПIJIЬПllіі БIОда."еТ цілЬОВП 
2J\lic. ко-

ресурсу 
фонд іі фО11д 

Ilа-
рОЗВl1ТІС)' 

ІІІІВ 

1 :1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2 Проrpамо за6езпечеllВВ 
TexnoreBBoi та ПОЖeжllОЇ 6езпекп в . 
м. 1іаопаuв ва пеаіод ДО 2010 аоа 
Мета: Протипожежний захист навчального закладу. 

ЗаПAl1ВВIІ 1: 
-зоm ХІ 1 пvа.'КнlвСlaКа. 153 
ПОКa:Jввкп пиконаввв: 

Зanшьиа сума, тнс. rpH. 100,5 

Обпадивнu АПС 50,0 

Технічне обcnyroвуввнu 0,5 
Обробка дереВ'ВНІІХ конструкцій 50,0 

Очікуваввіі рсзуаьтат: ПопередженНJI та ВНJlвnенИJI осередку пожежі, забезпеченНJI своєчасної еввкувціі тодеЙ. 

3aвдaIIПII 2: 
-30Ш Х! 2 пvа.ЕllreJIЬС8, 6 
Показннки BIIKOllaIIIIB: 
Зaraпьва сумв, ТlIС. rpll. 100,5 
ОбпвднВННJI АПС 50,0 
Технічне обcnyroвуввнНJI 0,5.1 



І - --- -- -
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f 31111Д",ІІ •• 3: І \ -зоm.Ni 3 аул.ла.Ь.а. ВО 
І ПОК83ПDКП апкопапmr: 

1 

381"ВJ1ЬHa сум&, тис. Іри. 100,5 

ОБJlвдв8JUIJI АПе 50,0 

Техві1lИе обcnyrовув8IПIJI 0,5 

Обробка дерев'JIВИX КОВС'ІруІЩЇЙ 50,0 

Очікуваний paynЬТ8T: ПопереджеВИJI та ВИJlВJlенНJI осередку пожежі, забезпеченНJI своєчасної евакуації Jlюдеli. 

3авдаПlІЯ 4: 
-30Ш Х! 4 ГімнDЗЇJ1 ім.С.О.пШвиК8 
вув.ltоасовськоrо.За 

ПОКD3нпкп впкопаПІІЯ: 
І 

зaranыla сума, тис. rpи. 100,5 

ОбпвдвВ1lНJl АІІС 50,0 

Техвічие обcnyroВУВ81lНJI 0,5 
Обробка дерев' вих ХОllC'IpylЩЇй 50,0 
О'lікуваПllіі раувьтат: ПопередженИJI та ВИJlВJlеllНJl осередку пожежі, забезпеченИJI своєчасної евакуації Лlодеіі. 

3аІЩаППRS: 
-30Ш Х. 5 вуа.Кllівська. 306а 
ПОКD3ПIIIСІI В1ІКопаВnR: 

Зaranьиа сума, тис. IlJИ. 90,S 
ОбnВДВIUПUI АІІС 40,0 
Техвічке обcnyrОВУВ81lИJI 0,5 
Обробка дерев'.них конструщШ 50,0 
ОчікуваПllЙ раувьтат: ПопереджеНl1R та BвaвneHВA осередку пожежі, забезпеченВА своєчасної eBDI\.-уаціі JIIOдеli. 
3авдаlllІЯ 6: 
30Ш Х. 6 вув.Герцеllа.3 
ПоказU111СІ1 BIIKOllaIIUR: 
ЗВ1"lШЬна сум .. ТlIС. IlJH. 100,5 
Обпвдuввв. АПе 50,0 
Техвічке обcnyroвувlUПUI 0,5 
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38П1JJ1oва сум&, тис. !'рВ. 100,5 

ОблaдR8JIВJI АПе 50,0 

Технічне обcпyroвув8JIВJI 0,5 

Обробка дерев'JIВИX конструкцій 50,0 

Очікуваний paym.TaT: ПопереджеНИJI та ВИJlВЛенВJI осередку пожежі, забезпечеНИJI своєчасної евакуації тодеЙ. 

Завдаввв8: 
ВВК ву.п.м.лаlYllовоі, 11а 

ПОК83вDКI1 воковаввв: 

Зaranьиа сум., 'ПІс. rpH. 90,S 
ОбпlЩИaиJU1 АПС 40,0 
Технічие обcnyroвувви1U1 0,5 
Обробка дерев'яиих КОИС'Ір)'1ЩЇЙ 50,0 
Очікувавпй резу.пьтат: ПопереджеНИJI та ВИJlвnенВJI осередку пожежі, забезпеченВJI своєчасної еаакуації ЛlодеП. 
3авдаВІUI 9: 
-30Ш Х! 9 вуn. Воз»rдваШIИ, 13 
ПОICUВIIIСІI Вllкованвв: 

3aranьиа сум., тис. rpH. 100,5 
Обпвдиаини АПС 50,0 
Технічне обcnyroвуваиви 0,5 
Обробка дepeв'JlВВX KOHc:rpyкцiA 50,0 
Очікуваннй рау.пьтат: ПопередженВJI та внивnеНИJI осередку пожежі, забезпеченни своєчасної евакуації людеR. 
3авдавни 10: 
30Ш Х!10 вуn.ЧеРllпівеькоrо,17а 
ПОКD3НIIКІІ DOKOllalll .. : 
Зaraпьиа сум&, ТlIС. rpll. 90,5 
ОБПВДНDllНИ АПС 40,0 
Технічне обcnyroВУВDlIНИ 0,5 
Обробка AepCB'JIIIDX KOHc:rpyкцiA 50,0 
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Секретар ради І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 
" 

Начальник Броварського управління 

ГУ МНС У країни в Киівській області 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

___ ~,н,~_-ft-__ ~М.М.Семиног 

__ -+-+ІІr.-wi-lН~~-т-_~В.В.Руденко 



ГOnD1И1 УПРlвnlННЯ МНС УкраТни 
в китвськlА 06nacтt 

~OBAPCbKE УПРАВЛІННЯ 
- ІВІ 07400 М. &ровари. вуn. 

ЧlРНRхlвськоro,118 
1(04414) &·19·24, fax. (04494) 5.00·5& 
• .. 2008року 
- Ne 88,:..' __ 

ПОДАННЯ 

Броварському міському гоnові 
Антоненку в.о. 

Просимо Вас ВКJПOчити питанНJI змін та доповнень ,.програми 
забезпечення техногенної та пожежноі безпеки в м. Бровари на період до 
2~lO року" до порядку денного сесії, яка відбудеться 27 березНJI2008 року. 

Начальник Броварського управлiнНJI М.М.Семиног 



І 
ВСЬКд ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

01196, м. Киіа, пп Лесі Укра- 1 
http'/~ kuiV~bl ІМІСИ, ,ТОІІ. 2В&-а5-35, фаlСС 286-15-10 

• • І' .gov.ua E-тall: ver@kra.klev.ua. 

~~~::;..:..J~_ Х!! ~ -м -1-1 "~I-
::....::s-=;.;;..:;.-- під JJ L'1J ()J Г Секретарю Броварсько}' 

мlськоТ ради 

Про розгляд звернення 
-, 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігорю Васильовичуl 

ОблдержадмІністрація розглянувши звернення БроварськоТ мІської 
ради про звільнення з посади начальника Броварського міського відділу 
міліціТ Половка А.П. повідомляє, що зазначене звернення направлено дО 
ГУМВС УкраІни в Київській області, так як призначення та звільнення з 
посад начальників міськрайвідділів міліціТ належить до компетенції 
Міністерства внутрішніх справ України. 

з повагою 

Перwий 
заступник голови 

... 3аауnя 284-82-25 

В.Вакараш 





МВС УКРАіни 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
В КИЇВСЬЮЙ ОБЛАСТІ 

вул. ВОЛОДlI1\ШРСЬКа, 15, м. Київ, 01025 

1/ .03. 2008 Н!! .J ІРІ L 
На N!! / 

Про результаТІ! розгляду звернення 

депутатів Броварської міської ради 

ГO~OBi Б~оварської MiCЬKO~ ради 
КИlВСЬКОI області 
AllTOllelllCY в.о. 

ШаНОВІІ"'; В;Юllоре ОлеКСalІІ}РОВІІ"У І 

Повідомляємо, що звернення депyrатів Броварської міської ради щодо 
звinьнеННJI полковника міліції Половка А.П., начальника Броварського 
міського відділу Головного управління МВС Украіни в Київській області з 
займаної посади, уважно розглянyrо. 

. Інформую, що полковника міліції ПОЛОВКА А.П., начальника 
Броварського міського відділу Головного управління звільнено з посади 11 
JПOТОГО 2008 року. 

3 повагою 
заступник начальника 

П.Ф. БіJJОЦЬlСllЙ 



ШФОРМАЦІя 
про РІІІІОК ТОВ «Овал» 

ТОВ «Овал» рішенНJIМ ВИКОНКом . 2 
користування за рахунок забудован~l~е 0.02.01 Н!! 74 Haд~o в тимчасове 
Возз'єднання до 24.01.2006 року для Me:~ земельну ДIJIJIнкy по вул. 
торговельного майданчику н ~овування тимчасового 

, а звернення кеРІвництва ТОВ О 
приватних підприємців що « вал» та 

до продовження договор'v ор .. 
ділянки рішеннями Броварськ о. о оо .І енди земелЬНОI 

01 МІСЬКОІ ради продовжувались терміни оренди 
протягом 2006 року та пропонувanось вже в грvдн' 2006 

• • о .І І року приватним 
П1дпри~цям звернутись на ІНШІ ринки міста для розміщення торгових точок: 
в ГРУДНІ 2006 року було 59 вільних місць на ринку тов «СБС» по 
вул.Коро~енка та проводилось впорядкування рядів ринку ТОВ «Нива» з 
метою .Зб~ьmення торгових місць (які збinьшиnись в 2007 році з 245 до 301). 
В СІЧНІ 2007 року розпорядженням від 10.01.2007 Н!! 03 була створена 

робоча група з представників приватних підприємців тимчасового 
TOPГO~HOГO майданчику ТОВ "Овan" та працівників міськвиконкому, 
депутаТІВ міської ради та Броварської санепідстанціі. В березні 2007 році на 
засідaниJIX робочої групи надавanось доручення земельному відділу про 
виділення земельних ділянок для розташування комунальних ринків, 
Ііропонувався комунальний ринок по вул.Ш. Алейхема, сесією міськоі ради 
було виділено 1 SO тис. відділу капітального будівництва для проектування 
комунального ринку по вул.Ш Алейхема, а також на нараді з питання 
подanьшого функціонування ТОВ "Овал" від 12.03.2007 було запропоновано 
до відкритrя комунального ринку не зносити ~іЮЧИЙ ринок. Але в квi~i ~007 
року Броварською санепідстанцією було ВІДМовлено в погоджеНІ МІСЦЯ 
розташування KOМYH8JJЬHOГO риmcy площею 0,38 га п~ вул.Ш.АлеЙХема в 
зв'язку з невитриманням санітарної захисноі зони 50 м вІД ~еж рин~ до Me~ 
vпa. •• б 8JJЬHOOCBiтвix дитЯЧИХ установ І закладІВ. ІнШО1 
-1'І~:nОВОІ за удови, заг' . 
земельної дimппcи ДJIJI комунального рИНКУ В центральних частинах МІста 

немає. . підприємці торговельного 
В березні-'Іравні 200? року пр~а~езидента спілки орендарів і 

майданчику звертались ~a ПІДТримко; :' який був приcymій на спільній 
підприємців України ХмІЛь~вськ~ro : ~icтa представників депyrатськоro 
нараді приватних піДПРИ~ЦІВ, кеРІВНИКІ~ суми' сплати податків приватними 
К~рnyсу. На даній нараД1 ~~ли оз~уч; працівникіВ ( так з 57 підприємців, 
ПІДПриємцями, в тому ЧИСЛІ І ~a наим али за них лише 20). Представники 
Jlкі мапи найманих працівниКІВ ~плачув ти з суб'єктами підприємницта&, 
спілки відмітили, що можуть СПІВП~~:Я цієі зустрічі спілка орендарів і 
Jlкі працюють в законодавчому пОЛІ. ВЙдВНЧИКУ ТОВ "Овал" більше не 
ПідпРИємців і підприємці торговельного м . 
Співпрацювали. ИНІ<У було тппе до 25.03.08. 

Останнє продовження дoгo~py оренди ~ підпРиємців неодноразово 
ІІа звернення aдмiнicтpaцl~ ор: більше продовжуватись не буде. На 

ПовідоМJIJlJIОСЬ про те, що ДоГОВІР р 



зустрічі з ініціативною ГРУПОІО, а потім на зустрічі з всіма ПРІЦІОІОЧИМИ на 
маЙданчику, було запропоновано працювати з кожним підприємцем щодо 
з~безпечення робочими місцями, Jlкі ПРОПонувanись на ринку тов "СБС" (20 
MI~ЦЬ) та на торговельно~ майданчику ТОВ "Нива" по вул.КиївськіЙ,161. 
ВСІМ товаровиробникам СІльськогосподарської про"'''''''ії включаючи молоко , б' ""J.~ , 
та М JlС~, зо ов Jlзалась. . надати MicЦJI тов ,,нива" на ринку по 
вул.Возз ЄДHaHНJI . АДМІНlстраціJl ринку тов "Нива" за доручеННJlМ 
міськвиконкому розробила схему розміщенНJI торгових місць (від 40 до 80 в 
З8J1ежності від метражу 7,5 кв.м чи 15 кв. м ) по вул.Київській З BpaxyBaнНJIM 
сучасних вимог, без розташуваННJI контейнерів. Але підприємці перетворили 
зустріч в лемент і на наступний день через представників ініціативної rpупи 
відмовились співпрацювати з міською владою. 
На сьогодні на майданчик по вул.КиївськіЙ подали зови лише 40 осіб, 12 

осіб будуть розташовані на ринку ТОВ "СБС", крім того є MicЦJI на ринку, 
JIКИЙ працює по вихідним ДНJIM по вул.Фрунзе,2. 

ПіДПРИЄМЦJIм та адміністраціі ринку неодноразово повідомлялось про те, 
що в зв' язку з суспільною потребою та з метою реалізації генерального плану 
міста проводиться реконструкціи вулиці Возз'єднaннJI, ширина JlКОЇ по~инна 
становити 30 м В межах червоних лініЯ. Частина робіт по реКОНСТРУКЦl1 вул. 
Возз'єднанНJI була виконана в 2006 році, завершеННJI в~онання робіт та 
BBeдeHНJI в експлуатацію даної вулиці плануЄТЬСJl в 2008 РОЦІ. " 

За існуючим станом, розташуванНJI майданчику тов "Овал створює 
. для громадин міста, так JlК транспортне сполучення з 1 О 

незРУЧНОСТІ В' НJI створюються небезпечні 
мікрораЯоном здіЙСНЮЄТЬСJl по вул.. озз ~H~ , • • 
ситуації на дорозі, про що свідчать числеННІ наРІКання мешканЦІВ Мlста. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р 
АДА киrвськоr ОБЛАСП 

УправліllllR Ж"ТЛОВО-КОJ\І 
унального господаРства 

07400, КИЇВСЬКD 06ЛDCТL 1\ Б 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Шановний Ігорю Васильовичу f 

. На їм' я міського голови надходять чисельні звернення від мешканців 
М1Cra, ЛИСТИ від ВДАІ по обслуговуванню Броварського району при УДАІ 

гу МВС України в Київській області щодо безпечного переходу ГPOMiIДJIН 
через вулиці міста в зоні діі нерегульованих пішохідних переходів, ЯId 
ВJIaпrroвані біля ДИТЯЧИХ навчальних закладів, зонах та об'єктах масового 
ВЩвідувавня та інших місцях скупчення JПQдеЙ. 

З метою зниження травмування пішоходів та випадків виникнення 
дорожньо-транспортних пригод на вуЛИЦJIX міста прошу розrлянyти 
lIИ'rаивя можливості фінансування Д1IJI проведення робіт по встановлеюпо 
пристроїв примусового зниження IDВидкості щодо запропонованого 
Переліку місць розташування пристроrв примусового зниження швидкості 
ДОРожньо-транспортноі техніхи на вулицях та дороrп М. Бровари в 2008 
році, що додаєrься. Загальна вартість робіт СІС1І8ДВЄ 467,0 тис. грн. 

Додаток. Перелік місць розташування приcrpоrв прим:усово~ 
зниження швидкості дорожньо-транспортноУтехНІХИ на 
вулицюс та дорогах М. Бровари. 

ВМКОиуюча обов' JlЗКИ 
!f11lanьника управлінНЯ -
ЗІCl'yпвиx начальника управліННЯ 

Iiaropвa 
Чl-ll 

А.п. Смалько 



Додаток 

. Перелік 
МІСЦЬ розташування присгроїв примусового 

зниження швидкості дорожньо-траНCnОp11fоі техніки 
на вулицях та дорогах М. Бровари 

1. By~. Кipo~~ (нер~ryльований ~ішохідний перехід навпроти "Центра 
заиюrrоСТ1 ) - ОРІєнтовна вартІСТЬ робіт - 91,0 тис. грн. 

2 Вул. Кірова (нереryльований пішохідний перехід - зупинка "Пошта") 
- орієнтовна вартість робіт - 93,0 тис. грн. 

3. Вул. М. Лаryнової (нереryльований пiwохідний перехід в районі буд. 
N!! 11 - перехід до 30Ш N! 8) - оріЕ1повна вартість робіт - 40,0 тис. 
грн. 

4. Вул. Черняхівського (нерегульований пimохідний перехід - зупинка 
"Хлібозавод") - орієнтовна вартість робіт - 68,0 тис. грн. 

5. Вул. Черняхівського, ІІа (навпроти Броварського управлiинJI гу МНС 
Украіни в Київській області) 

6. Вул. Кутузова (нерегульований пішохідний перехід - зупинка 
"РадіостаІЩЇЯ") - орієнтовна вартість робіт - 73,0 тис. грн. 

7. Вул. Красовського (зупинка "Беріз~" -навпр~ eKOHO~O -
технолоriчного університету) - ОРІЕІПОвна вартІСТЬ роБІТ - 50,0 тис. 

грн. .. б· 52n 
8. Вул. Чкалова ( ріг з вул. Енгельса) - ОРІєнтовна вартІСТЬ ро lТ - ,u 

тис. грн. 

Виконуюча обов' язки начальника 
управління житлово -
kОмуиального господарства 

А.п. Смалько 



ІіровАрсы�А МІСЬКА Р" rr А КИІ 
~ DськоlОSЛАcrl 

ВІДДІЛ КАПІТ АЛЬНОго БУДІВНИЦТВА 
IОРIIJIIIЧI.а адреса: 07400, М. БроваРІ' К • • • 
Фаmlчна адреса: 07400 М Б ова 11 ' !llвсltК.Оlоблаc:n, вул. rarapiHa, 15 
тen. (294) S-32~9 тen/фак~ S~21-j7' КIIIВСItКОI області, вул •• ГрушеВСIt"'ОI'О, 2 

, код 22202690 

а: 

........ ~ •• c.. ••• "' ••• ~.Np. ... ~:f.t. .. . 
На Nи ••••••••••••••••••• Від ........................ . Секретарю Броварської міськоі 

ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігорю Васильовичу! 

Відділу капітального будівництва Броварської міської ради були 
Надані функції замовника на проектування та реконструкцію магістральної 

вулиці районного значення в м. Бровари (вул .. Возз'єднання) згідно з 
рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 26.01.2005 
року за Н!! 28. В грудні 2007 року були розпочаті роботи по реконструкції 
даноі вулиці. на 25 березня 2008 року виконані роботи: розширеННJI 
дорожнього полотна до ТPЬOXCмyrOBOГO руху, влаштування мереж 

зовнішнього освітлення, перекладеННJI високовольтного кабелю (1 О кВт), 
встановлені бордюри та укладений нижній шар асфальту (до ринку 
«OBВJI»). • 

Рішенням Броварської міської ради Н!! 61~-32~05 вІД I4.0I.2~08 року 
відділу капітального будівництва були ВИДІЛеНІ ко~и з MlcцeBO~ 
бюджету в сумі 2231,4 тис. грн. на продовження роБІТ з реКОНСТРУКЦll 
МагіСtpальної вулиці районного значення в м. Бровари (вул .. 
ВОЗЗ'єдн ) . нувати немоЖЛИВО в зв»язку з тим, що в межах 

ання , ЯКІ вико . " 
будівництва розташований ринок «Овал». ТеРМІН оренди земелЬНО1 
ділинки ринком спливає 25 березня 2007р. 

ПW09' ... "ситуації та підвищеННJI безпеп руху на 
foYU1 запоБІГання аваРІИНОІ ЦІ'н на матеріали пальне 

Вkaз .... . . аючи на зростання " 
ВВlИ ДІЛЯНЦІ ВУЛИЦІ, зваж . прийняти рішення щодо 

B~COкi темпи інфляції, про:имо TepMI:~BO инку «Овал» , що дасть 
ЗВІЛЬнення будівельного маиданч~а ІД Jни визначені угодою та 
МОXOlивість замовнику закінчити ро оти в Т::111ИМ~ витратами. 
ВIІІ(ОРИСтати кошти місцевого БJОДЖету з м 

Зповагою, 
Начальник відділу 

8111с. TYPDНcltкa Г.В. 
1t.n.:S-32-49 

/f м.М.ЖдановськиЙ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвс І 
КО ЬКО ОБЛАСТІ 

МУНАЛЬНЕ llЩПРИЄМСТВО 
«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА» 

07401, КsIЇBcbкa область. м. БроваРIІ в Г 
р-р 260020028560038 БроваРСLкіА Ф~ііУ;КР' ?~ШСВСЬмКОro. з-л, тcnJфакс (294)4-11-01 

.11 allIf)' ФО 321808 КОА ОКПО 13711949 

11. p.J· Р'/ Н!! /J,t- ~.p,!, -
_-----8іА-----

ШаН0,,,,"; /іОРІО ВаСІUl'О'"ЧУ! 

СекретаРIО I\lіської paдll 
Сапожку І.В. 

На Ваш усний запит КП «Броваритепnоенергомережа» повідоr.шяє, що іСНУІочі 
малі архітектурні форми торгівельного майданчика ТОВ «ОВАЛ» знаходяться на 
діючій тепловій магістралы�ійй &lережі ПО вул. ВОЗ"ЄДllаННR,4 діаl\lетрОl\1 5001\1&1, 
спорудження яких проводилось самовільно, тобто без погодження з підприємствоr.l. 
Термін експлуатації даної тепломережі 18 років. 

Згідно «Правил технічної експлуатаціі теплових установок і мереж, 
зmерджених наказом Міністерства палива та енергетики УкраїНІ. 14.02.2007р. 
Н!!71( зареєстровано в Міністерстві юстиції України S березня 2007р. за 
Н!!197/13464») та існуючим нормативним документам, забороняється спорудження 
будівель, розміщення автозаправочних станцій, гаражів, PlIIlKiB, стоянок, 
складування, насадження дерев і багаторічних кущів у межах ОХОРОННІІХ зон на 
віддалі менше ніж 3м від проекції на поверхню землі кршо будіВeJlЬНl1Х КОНС1рукцііі 
теплової мережі підземної канальної проклад~ . . 

Також, поперечно через тер •• торію ТОРГІВельного &Іайданчнку вІД ТК-І ОК: 1 
(торгівельний центр «Форум») до туалету проходить теlШова r.lережа в безканалЬНІЙ 
ПРОlOlадці. Відстань від оболонки безканальної прокладки до споруд повинна бyrи 
SM. 

На основі вищезазначеного повідомляємо, що розміщення t.lал~ 
архіте Ф п'всльного маіідаНЧJJка ТОВ «ОВАЛ» на теlШомережl 

ктурних орм тор . оо - • 
ПI'дп . . Правила теХНIЧНОI еКСlШуаТВЦІІ теlШОВl1Х установок І 

риємства порушує ДІІОЧІ « . lШових ме еж 
мереж» та перешкоджає виконувати еКСlШуатвЦlЮ те Р6 . 

В • 25 03 08р звіnЬН.IТII та прп ратп IIе3аконно 
Имагаємо теРМІНОВО ДО ., . льного t.lаіідВНЧИКУ в зв"язку з 

встановлені малі архітектурні фОРl\ll1 тop~Be. ' 
Р • на теlШОВIЯ мережІ. 
емонтно ВJДНОВЛJоваиимИ о 

3повагою, 
ДІ.ректор 

ПОГОджено: 
{оnовний інженер 
В. о. начальника В 

ІИtПоroрська Г.l. 
~·6-б1·89 

'/ о.в.коршак 

~ С.В.Сафронов 
Н л.є.самсонова 



ДОДАТКОВА УГОДА Ne4 
до ДОГовору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДlJUIRКИ 

Від 13 6сраон 2006 року К!040633800092 

"І. ВРОlIlР" 

МІІ, що підписалися lІижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА дani _ 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ". в особі ]аетуПlllllСа I'licLlCoro rОЛОDl1 АНДРЕєва' ВаСIIЛ. 
ОnСКeDIЩРОDllча, що діє на підставі 3ВКОІІУ УкраіJrи "Про місцеве СВМОВРЯДУВВВНJI в 
Україні". довіреності від 20.06.2007 року зв Н!!2-53/515 3 од"іє' сторо"", та 
Товароство :І 06межСІІОlO відповідвnьпїcnо ссОаат), юридична адреса: r.r.БроваРlr, 
Dуn.Киівська.146. ідентифікаційний код 30727595 в особі директора Туроі11СО 
Baco.IUI ВаСllnЬОВllча, який діє на підставі cтaтyry. зареєстрованоro внконuЧJIМ 
комітетом Броварської міської ради за Н!!2281 від 14.02.2000 року дani _ 
ссОРЕНДАР)). 3 другой· сторо,,,,, умали Додаткову yroду до ДоroВОРУ ореНДІІ 
земельноі ділянки Від 13 березня 2006 року Н!!М0633800092 про наступне: 

Відповідно до рішеlПlJl сесії Броварської міської ради від 25.10.2007 року за 
,м483-28-05, внести зміни до наступних пунктів доroвору: 

1. до 0.2.3 і викласти його в наступній редакції: 
Нормативна rpошова оцінка земельної ділянки зriдно довідки Броварськоro 

мїcLKoro відділу земельних ресурсів від 08.06.2007 за N!04-~/13-3/83~ станОВІІТЬ: 
- 671 022 (шістсот cїМДecRТ одоа твсвча ДВIIДЦIIТЬ ДВІ) ГPНВВI. 

2 до п.3 викласти йоro в наступній редакції: • 
Д'оroВір укладено тсрміном :І 25.10.2007 року до 25.03.2008 РОКУй' ПіCJIJI 

ОРЕНДАР має перевazве право поноВJIeнJIJI oro ва закінчеВllJl строку AoroBoPY. НДАР ев не шніше ньк за 2 аlісвці до -" у цьому разІ ОРЕ повВН • HO~_ строк. ... пов. омити письмово орендодавЦІ про намІР 
З8JCUl1lеВRJI строку Д11 AoroBOpy ІД UВJ. зеl'lenьпоі дimnпm пе за цUu.ОВПlI 

Й дuo. Про впкорпета 
продовaarr.R oro . ...е право па пововnеПDВ AOroBOPY 
Dpшоачепним орендар втрачає перев 
ореНД0. 

• ЇЇ· 
4 1 . --- йоro в наcтymпй редакц • '.. 3. до п. . • 1 в_,-,·· 5%. пораlатnввоі rpошовоі OЦIDICIII складає. 

OpellДHa пnата eтaBOBUТЬ ВІД іа ecRТ трп) гривні 89 копійок - за період 
_ 14 063,89 (чотnрвDДЦJIТЬ тnсвч ш ~ 

3 25.10.07 до 25.03.08; 
--.. ...І ... .....vnній РgдlllЩ&l. . - вб 4. до п.4.2. 8ИICJlвстн йоro в на.,.! - 1'11 за земe.rп.ні ДЇJUDIКR державНОl о 

ОбчиCJIeввJI розміРУ ореНДНОI lIJ1В вxyвВНllJlftI іх цinьoBOro призвач~ та 
Комуивпьноі ВJlacHocтi здїйснюєrься З:К::ОДВDством. 38 затвердzеШ:П1 ~1Reтor.1 
коефіцієнтів індексації, вИЗН8чеНИХ овНЮIОТЬСВ під час yкnllДl1RВJl в о 3М1RИ УМОВ 
Міністрів Украіни формами, що зап ._ 

-сИНЯ йоro Д11. 
доroвору оренди чи npодов- • 

5 4.3 викласти йоro в наступній Р~1IIf 3 25.10.2007 року 1Ц0мi~0 
• до п. орендвре)l. п • BacтymIIIX З8 OC'1'llllJllМ 

• ОреВДВ8 плата вно:,: 30 кanе~РВИХ;:~ перерахуваввя В8 рахунок 
рІВНИМИ частками!ІР (податковоro) М1C1ЦJ(ФО 821018 КОД 23571923 
календарним днем ЗВIТНОro • 1\1.J(пєва М 
ГУДКУ Кпівськоі обn8Cn 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Im'lвcыIоіi ОБЛАСТІ 
РПlIEння 

Про передачу ~~мелыlиx ділянок громадинам у власнісТь, 
npодовжеННJI терМІНу користування земельНИМJІ ДЇЛЯJJками та 

внесення змін до рішень Броварської Mjc,.I.~OЇ Р3:Ні 

\ 
• Р03ГJIJlИyВ • ПoдвнIu! земельного відділу від 11.03.08 J'ё! 44S Щ~ 

передаЧІ земель~ ДІ ок ГPOMaдJIНaM у власність, ПРО!tовжеННJI термшу 
користування земельними . .JUIШ<ами, а такох(, враховуючи те, о земельні 
дїЛJIНI(И знаходиться в ~ Истуванні громадин і заl,ош,іс іх H8ДaННJI 
підтверджується відпові ДОкументами і генеральним шаном забудови 
м. Бровари, та керуючись ст. . 12, 25, ЗЗ, 40, 89, 116, 11 , ] 19, 120, 121, 124, 
125, 126 Земельного кодексу аіни, п. 12 Перехі поЛ()жень Земельного 
кодексу України, п. 34 ст.26 З ну Украіни "Про lсцеве (.'uмоврядування в 
Україні", листом Державного ко 'тету Укра" по земельних ресурсах від 
10.05.2005 N!! 14-22-6/3595 та вр овуючи ПОГОДіlсенuя ':агальвих зборів 
влаСНИІСів земельних та майнових п с·. Погреби, Зазим"я, Троєщина :а 
м.Бровари (праціВНИІСів бувшого КС "ова Україна") - протокол Н! 1 вІД 
26 02.05 та пропозиції постіЙНо~.... омісії питань розвитку та благоустрою 
те~иторій, земельних Biднoc~, 'архітектури, івшщтnа та і І Lвестицій, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати у власність земельні ділянки ГPOM8ДJ': 1ам: 
1.1 .. Євросенковій Jhoбові Петрівні, проживаючій ] ІО вул. Оболонській,54, 

земельну ДІЛЯНКУ площею 0,0825га для обслуговування ЖИТЛО'lОГО будинку та 
господарських будівель по вул.ОболонськіЙ,54; 

1.2. Дубницькому Анатолію Михайловичу, ПРОЖИВ81О'ІnМУ в с.Тхорин 
Житомирської області, земельну ділянку площею 0,ОЗ22га .цЮI будівmщтва та 
обслуговування житлового будинку та господаРСllКИХ '";удівель по 
вул.П.Дорошенка, 59; 

1.3. Чередніченку Василю Андрійовичу, ПРОЖИUаІО1.JО~.::.' ПО вул .. Ново-
Дарницькій,3 О кв.23 У м.Києві, земельну ділянку площею 0,0920га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку та J'осподарських будівель 
по вул .. КняжицькіЙ,49; 

1.4. Сухенку Василю Петровичу, проживаючому 110 пу.:;, .l-ro Травня,33, 
земельну ділянку загальною площею 0,1 043 га, з них 0,1000га ДЛ" обслуговування 
ЖИТлового будинку та господарських будівель та О,ОО-і] а для BeдeННJI 
особистого селянського господарства по вул .. І-го Травня,33; 

1.5. Шашевій Юлії Вікторівні, проживаючій по UУ1ll,П.:' спс~,83 кв.32, в 
м. Києві, земельну ділянку загальною площею 0,І096га, IJ ~o."IY 'ШСЛІ 0,100~ г~.~ 
ВИХ 0,0030 га землі обмеженого використання - інженеРНИ1·11,,,'ї··ДОР мереЖІ ~IHII 
елеkТропередач, для обслуговування житлового БУДIIIIІ<У 'о господарських 
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. 6. ДО 0.4.5.2 в~всти ЙОГО В наступній редакЦії: 
. • ~M~ • РОЗМ1Р1~ .. земепьного податку, підвllщеШIJI ці11, ТВРllфів, 3'lіШI 
1("СфIЦ1~В lвдеКС.8Цl1, Вllзнвчених ЗВКОІІОДВВСТВОМ. 3мінювВ'ПІ орепдву nna't)' за 
j"MCJlhHI ДUUIИКИ П1CJ1J1 заТ8ер~еIlНJI НОВІІХ ставок. у ВІІПВДКУ BЇДt.IOBII OpcalДapB 
,мlIIllТИ ореИДІ~ мвту, ДОГОВІР opellДlI земельної дimrвКlI може бynl ро,іРВDlшА 
'І""ВВРСЬКОІО МІСЬКО10 POДOIO В OДlIOCТOPOIIIIЬOМY ПОрJlДlC)'. 

7. ДО п.4.5.4 і виклвсти ЙОГО D наступній редакції: 
у разі невнесенни opeНДlloi мати у CТPOКlI, визначені Цllttl AOroBOPOr.., ПСМ 

IIIІРI1XОВУЄТЬСJl нв суму податкового борry (вкmoчаючи суму шrpафшlХ cDIIКЦЇA за іх 
IІІUlВIIОсті) із розрахунку 120 відсотків річних обпікової ставкп HaцioHвnы�oro бl1Н1CY 
VкрвіllИ, діючої нв день ВИНИlCНе~НJI такого податковоro борry або на день. йоro (Aoro 
'ІІ\СТИІІИ) поrвmеИИJI, змежно ВІД ТОГО, ика з B~ ТІІІСИХ ставок є бшьшою, за 
Кt1ЖІІИЙ календврний день ПРОСТРОЧСШIJI у його спnm. 

8. Всі інші умови Доroвору зanиШВlОТЬСJl без змін. 

ОРЕНдОДАВЕЦЬ 

NIЧlВАРС1J1G4 М/СІ1G4 РАДА 
IОРIIДИЧВВ адреса: 
МІ Вровври, вуп.Гвrарїва,15 
:'"ступиик місь гопови .. 

ОРЕНДАР 

ТОВ «о.fIЛ» 
ЮрИДИЧRа вдреса: 

м. Бровари, вуп.Киівська,146 
директор 



будівель та 0,009б га ntt.r 2 
1 Т 3 М"и& ведеНИJI о 5 ао вул. -го paBНJI, б; со истого сеllЯНСtаl(ОГО господарства 
l.б. Вороніній Ользі В .... . алеРІІВНІ про ... 

земельну Д1JDlllКY площею 0,1000 длJI 5' ів ЖИВаючш ПО вул.СтаротроїцьхіЙ,l, 
буДИНКУ та господарсьІ<ИХ 5vДI· В"!УУ уд НИЦтва та обt.:ЛуговувamuI ЖllТЛОВОГО 

1 7 К · JI v.lAD ПО вул п.т 7 
. . УДІНУ ВолодИМИр . ~,; 

вул.Гастелло,8, земельну дідин у Михолаиовичу, проживаючому по 
житлового будинку та господа~ ь:х. б пл~щею О,ОЗООГі.1 /tJUI обслуговувaннJI 

1.8.Ромасенко Світлані ... У~IВель по вул.ГаС'1 СЛJІ 0,8; .. 
земельну Д1JDlllКY площею О,Об ' аюЧlИ 110 вул.Ос овсы(го,34,, . РI1ВШ прожив '" ~ 

господарських будівель по вvл О га, для обслуговуваНIІ:1 ЖI1ТЛ ого будинку та 
1 9 КИР· В J'. :rpОВСЬКОГО,34' 
•• 110 асИЛІО Михо .. ов ' 

ІСВ.16, земельну діЛJIНІ<у ПЛощею ,Об~~ проживаюЧО~'I.?" D ву~.І<иРf10НОСа,S 
використання _ івженерuuy"; а, з них 0,00_.) га зем.m обм~женого 

~ 1(0 идор мере· . '" . 
ОбслуговуванНJI частини '\VUOIO ж1 лаш '~'!I~'цропередаЧl, ДJIJI 

~~повог будияrv .. . 
вул.Енгельса,l-а; ~"'''J та г lО,t,IР~&КИХ 5УДIІ'~ЛЬ по 

1.10. Ярмаку Миколі Василь 
( ТОЖИТОК) земель . о, пр аючому по вул.Короленка,БS 
ГУРб ' ну ДІЛЯнку пл ще О,ОБООгп ДЛ"( GудїВНllцтва та 
о слуговування житлового бvmnnnr т . . • /r-\ ...... "J а го одарських буд. не. ь по Dул.Бу~ков1Й,8; 

1.11. БІЛОМУ Валероо Івано п - К . . . ' РОЖИВ810 L IІ ~;,.' :0 В\'Л. 01\l~1Наю,20, 
земельну ДlЛJI~ку загальною ~ ею 0,11 6га, в TOl\. . ІІі O~ 1 ООО а, з них 
О,ОО46га зеМЛІ .Обмеженого,....використання - ЇНЖенеРН11і,і КОРИДОР мережі лініі 
еле~опередачl, для обслуговування житлового б":tllll1\У та господарських 
БУДІВель. та .0,018бга для ведення особистого сел)'~:" .!:(' о Г\'СПО/І,",ства по 
ВУЛ.КОКК1наю,20; 

1.12. Варі Сергію Івановичу, проживаючому Лt, 
ділянку площею 0,0425га для будівництва та оБСЛУГОD 
та господарських будівель по вул.І.Франка,47; -

1.13. Осадчуку Євгену Юрійовичу, 

вул.ТаращанськіЙ,24 земельну ділянку площею 0,1 t 
обслуговування ~тлового будинку та госп ( 
вул.О.Гончара,24; 

:)раІ' !\:а,4 7 _ 'Jемельну ... 
їКИ'J_10ВОJ ,І оудинку 

'11'ОЖJJI1аІОЧ"~IУ по 

щя uуді І IЦтва та 

ІІХ буді нель по 

1.14. Пригарі Віктору Григорович)- 'ОЖllШll0Ч,,'\IУ по 

провул.Д.Бєдного,5, земельну ділянку площею 0,093-II'а :щя обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель по ПрОI1~ . !.Г, ',НОГ(),5; 

1.15. Туровському Віктору ЦезаРОВ1-l'І. ;JОЖJ.&JаlО l !, МУ по 

вул.Коккінакі,45, земельну ділянку загальною ПЛОШ~ 77ГD, в 1 '~IY числі 
О,1000га для обслуговування житлового будинку та Ipcrllmx r- .. "івель та 
О,О177га ДJIJI ведення особистого селянського господар .. І &. UУJ1.1~ою~ •. ,i.Lкі,4S; 

1.16. Кірпічніковій Ользі Микитівні, ПРОЖI1Н,:,I\Ч: оі по пу~.1 [убаря,б, 
земельну ділянку площею 0,О861га для оБСЛУГОВУВSI.!о··· І'ЛОIJ""О (~·:tИНКУ та 

господарських будівель по вул.Чубаря,6; 
1.17. Поплавській Лідії Василівні, прожив. !ІО ВУЛ.С І (1ова,72, 

':ІЇ О. Н)(' І, з них 

.р.11дuр M~. ~жі лініі 
земельну ділянку загальною площею О,IЗ20~, в 'Н 
О,О143га землі обмеженого використання - ІнжеНL:рll 
електропередачі, для обслуговування житлового t.y .. !;!' :/ 

Т:} гос І" І ,арських 



-.. АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми. що підписалися нижче: Броварська l\lіська рада. в особі 

ЗПСТУПllика міського голови Аllдрєєва ВаСllЛИ ОлексаllДРОВllча. що діє на 

IIIДCTI1~i Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

довІреності від 20.06.2007 року N!!2-5З/515 з однієі сторони. та Товарш:тво 

:а обмеженою відповідальніСТIО «Овал». в особі директора Турпітко 

ІІ.ІСІІЛR Васильовича з другої сторони, склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТВO з 06межеllОlО 

відповідальністю «Овал» прийняло земельну ділянку ІШощею 0,2210га. 

ДJlЯ обслуговування торгівельного майданчика по вул.Гагаріна,16 в 

, м.БРовари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесіі від 25.10.2007 року З8 

Н!483-28-05 на умовах оренди, терміном з 25.10.2007 року до 

25.03.2008 року. 
Цей Arr CКJIвдeHO у трьох примірниках і є невід' ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Вровареька міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари. вул.Гагаріиа.15 
Зас'l')'ПНИК місько голови 

пр}IЙНЯJIО: 

ТОВ «ОВІІЛІ) 
юридична адреса: 

м.Бровари. вул.Киівська,146 
ДиректоР 



з будівель та О,ОЗ20га ДЗIJI ве 
по вул.Осипова,72; деИИJI особистого І (. :,І\ОГ') І\! ,одарства 

1.18. Харчеюсу Олександ ... 
вул.І.Сірка,б, земельну ділянку ~~ е АнаТОЛ1l-IОВIILf\'. IlрОЖllnnlО'Н'МУ П~ 
бмеженого впористаиня _ · щ ю 0,0562гn. ' І! ІХ о.оо І а земm 

о 1ЮІСеиерний коридор ... . 
для обслуговувавня частини ме, .. , .. і ',111 eJlelcrl 11ередаЧ1, 

І С· б' \ ЖИТлового будинку та І",;' . ! "cыJ~xx б'. :вель по 
~.~, \ ~~ . 

1.19. Мичак Сергію лек·" 
ну п;пVRТtV пл О О СІИОВИЧУ, ПРО)l(иваН.IЧ<,' І \ І \) І.УЛ.Т, 

земель ,......_ .......... " ощею 5га, иих О 0009 . -' . ний '. ' га зеМЛІ (І \11." ':11(1: U !,ІІ' 
- ІНЖенер коридор мере лінії електропереДt\ І:; '\' ':Ї~~I 
житлового будинку та господарс будівель по вул т \ .,~. 

1 20 Мичак Лю' . . . . ,_., . 
• '. jЦМИЛl ИГОРІВИl, прожив". . , ", '. !:: 

земельну д1JDIНКY . площею 0,0 5га, з них ,()" :~:.' ; І ~ 
ВИlCористаиии - шжеиериий ко ор мере лі 11: . 
обслуговування житлового будив та оспо,ца' 
вул. Толстого,21; · 

1.21. Тризиій Ганні Олександрів , проживаl(' 
кв.112, земельну ділянку площею O,UJ О ДJDI буді' 
житлового будинку та господарськи{ будіве по вул. І 

1.22. Неставальс~xdV Фаіні ріїВІі 
вул.Р.Люксембург,54, зем~ ділянку площею О.: 
обслуговування ЖИТ.J!,оJforo будинку та гасІ І ' 
вул.Р.Люксембург,5~r'''' 

1.23. Цаілусенку Анатолію IвaнUIJH 
вул.М.Лагунової,11 кв.8З, земельну ділянку площ~1О , 
обслуговування житлового будинку та І ос і, 

вул.Квятковського,7; 
1.24. Немченко Світлані Анатол' 

провул.Оболонському ,2, земельну ділянку загалы�оІ'' І 
числі 0,1000гадля обслуговування житлового БУДІ 1111 

та 0,ОЗ80га для ведення особистого се.: :,ІІ! 

провул.Оболонському,2; 
1.25. Кашинському Петру Григорl.JШ. 

бульв.Незалежності,4-а кв. 124, земельну діл)і ІІІ 
будівництва та обслуговування житлового бу ДИНІ\, 'І 
вул.М.Драгоманова, 1 03; 

1.26. Резніченку Дмитру Максим, ,: 
вул.МолодіжніЙ,l, земельну ділянку nлощеlO О, І 
житлового будинку та господарських будівель по .1 •• , •• 

1.27. Левон Ганні Борисівні, проживmОЧI 
дimшxy площею 0,0600 га, для обслугов~' 

.р" :~pc: 
., 

., .. , .оо,. \ 1 . . .. 

'оо: 

" 

" 
І1\.. 

10 

1СЬ' 

. . ' 

, ,І 

.\,' , . 

., ,. 

" 

.1рОЖИ І 

~ЛЯ о 

іжній,] 

rIеРОИІI 

'тловог 

~"Тoгo,21, 

1ИСТaнwI 

JВУВаиюІ 

;того,21, 

.ежеиоro . 
І, ДШІ 

по 

іськїй,10 
вування 

ІУ по 

щтва та 

~ЛЬ по 

!У по 

Іщтва та 

'ЛЬ по 

ій по 

. в тому 
їудівель 
ва по 

,ІУ по 

L"a для 

iBenь по 

ІУ по 

вуваиия 

~мельну 

'IНКУ та 

господарських будівель по вул.ПеронніЙ,4; '" 
1.28.Кучерявіну Олександру С~РГІИ{ .. І IІрОЖИl':.· '. ',:у по 

вул.Тургенєва,9, земельну ділянку пл~щеlО О,С 
ЖИТлового будинку та господарських БУДІвель по І ' 

'!ЛJI о :.1' 111yвaHНJI 

Ієва,9; 



ДОДАТКОВА УГОДА Н!! 3 

до ДОГовору ОРЕНДИ ЗЕМ 
Від 13 беоезllН 20060 v. ЕЛо ьноl ДІЛЯНКИ 

_оку ",! 40633800092 

... БроваРII " /,г" МІІ, ЩО піДПlIСВnltся НlIЖЧс: БРОВАРСЬ ~., 2007р. 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", R особі міського голови А КА ІСЬКА РАДА, двni -
що діє ІІа підставі ст. 42 ЗаКОIlУ У аїllИ "П I~OllellKa Віктора ОяексаllДРОВllча, 
oall;er СnJОРОIІІI, та: ТоваРІІСТВО] :"6"1-'" ро lt!ICUCBC СВМОВРRд)'ВВlIIIЯ В УкраіІІі" 3 

. Б .. ~_eIIOIO Вlдповідая і"О • адрсса. м. ровари, вул. Київська, 146 іде ф' . ЬІІ CТlО вм", IОРllДІlЧllа 
ДІІректора Турпітко ВасИЛR Васиnьо' lтІ IКВЦlliН'lп код 30727595 в особі 

вича, ЯКllfi діє н . . 
зареєстрованого ВlfконавЧlfМ KOltliT Б _. а ПІДставІ C'J'D1YIY. 
14.02.2000 року далі _ "OPEНДAP"CТ:~ p~BapCЬKOI МІСЬКОЇ Paдll за Н!!2281 від 
Д , 'РугОl СIIlОРОIІІI, yкпВn'1 Додатко 
оroвору оренди земельної ділянки за Ng040633800092 . 13 б ву угоду до наступне: ВІД срезня 2006 року про 

Відповідно до рішення сесії Броварської ltfiCLKOЇ Paдll від 24.05.2007 р. 
за Нв335-21-О5, внести зміни до наСТУПНllХ пунктів договору: 

1. до 0.2.3. і викnасти ЙОГО в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка зсt.IСПЬНОЇ дinRнки згідно довідки Броварськоro 

міського відділу земельних рссурсів від 08.06.2007року за N!04-З/ІЗ-З/835року 
станОВИТЬ: 

• 671022 ( шістсот cialДecнт ОДllа тисяча ДВaДЦJIТЬ дві) гривні; 

2. до п.3 і викnасти його в наступніli редакції: 
Договір укпадено Tepl\lillOl\1 до 31.10.2007року. ПїCJIJI закінчення строку 

доroвору ОРЕНДАР має переважне право поновлення fioro на HOBIКn строк. У цьому 
pl3i ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 каяевдарнlІХ доів до закінчення строку 
дії договору повідомити ПИСЬ)ІОВО орендодавця про намір продовxarm fioro дію. 

2. внести зміни до п.4.1. і вИКJJ8СТ11 його В наступній редакції: 
ОреПДllа ояатв cтallOBOTL 5 % від Ilopl\laТlIBHoi грошової оцinКlI і cКJIDДac 

IS 539,22гp~ • за оеріод від 24.05.07 до 31.10.07; 

3. внести зміни до 0.4.2. і викnаCТlf йоro в наступній p~ii: • 
ОбчиcnеRRR розміру орендної плати за зе.~enьн! Д1JIJDIКII дepXCDВHOl або 

KOlttyНВnЬHoi власноСТЇ здійснюється з урахуванНЯМ ІХ ЦUIЬOBoro nPUЗНКвачеб~НЯ 111 
коефіці •. .• CНlІХ законодавством, за затверджеНIWl1 IІІСТОМ 

М.. ЄНТ1В ІндексацІ І, вознач • с YКnВД8Н1IJI або зltlінп )'ltIOB 
ІНІстрів Украіни формамll, що запО~Н10JQТЬCR ПІД ча 

доroвору 'оренди чи продовження iioro ДІі; 

• • сти йоro в наступнііі редакції: 
4. внести ЗМІJIИ до 0.4.3. І ВИКnD. piBВnllU часткаllО протпrol\l 30 
О сПТЬCJI ЩОІІІCJIЧІІО • репдна ПJlатв вно нніаl калевдарnnll ДНВІ 3Bmloro 

IСцеnдаРlпа ДІІів, . наСТУОНllХ за 0&:111 а p"YVHOK удк У Кlliвcькn1 о6.пасті 
(пап • перерахуваllUН 11 -J ВIПl' К "aТICOBoro) ~IIC.Ц. шЯ.ХОІI І 33210812700005 - Броварське ~- од 
.1.lUlєaa МФО 821018 код 2357192.3. Р Р 
lС.ІІаСОфікаціі 13050200 - opellДa зеаlЛl. 



1.29. Тарабан Ользі Ів. . 4 
· 8ИІВНl ПРОЖИВ~'ОI . 110 в)')!:: ,.·enьну дlJIJlНКY ПЛО'"ею О 0597 ' СІ. 11' зеw& . А&.\ , га, для об . 

господарських будшель ПО вул Зав СЛУГОJl~ І., ОО! житлово; \. 
1 30 Х ... 0. • • Одська,l; 
. . ОЛОД1ЛІВІИ Любові П . . 

20 земельну діпlПnn1 \ авЛІВНl, ПРОЖJlllаl" :й [!о вул.М. ~ 
КВ. , ----.. ... J ПЛОщею О 0994 -
будИНКУ та господарських буді~ель' га, ДЛ~І _' ІС." уговуван І! 

1.31. Дуб Юлії Півні ПО Вул.~дрєєва~ ,. 
• е1р ПРОживаюЧ1J1 по В\::І .. ,Jp"1eнкa,65 (, 

земельну Д1JIJIНКY ПЛощею О ООО •. , га, ДJljl бу.z: 11': ЦТl' і Т 0(' 
житлового бу~ та господарс ких будівель по ПVЛ.І .• ТИ'ІІ •• .. 

1.32.Заиченко Катерині Ю ... . . , , 
. РllВНl, ПРОЖІ:В: .. 'lіЛ о ву!!. 

земельну ДlJIJlНКY ~ощею 0,0635 а, для обслугОlJуl .... !IJ' житлово: 
господарських будшель по вул.Гал бича 22. 

1.33.Шкуропадському Ле нід; , Федор' 'І:' і, прожиl' . 
провул.Оболонському,8, земельну дimnllCY >ЩL"О 0,06. 
обслуговування житлового бу 'і'а '{аг . ьких r 
провул.Оболонському,8; 

1.34.Свистув Марині 
вул.Грymевського,3-б кв.67, 
обслуговування житлового 

вул.Будьонного, 11; 

прожип' . 
::.І'."цею 0,03; 

Гl\е!, lаг-"ЬКИХ (у;' 

1.35.Морозовій Люб Григорівні, ПJ'О>ІСПН' 1 n·' вул.Ма)' 
земельну дimmкy ПЛОЩ 0,0653 га, для обслуг, '. І І І житлово 
господарських будів по вул.Маяковського,81; 

1.36.ГолобеІюдьку Євгенію Мш,олаіlll!: прожиг ' 
вул.РадгоспніЙ7~' земельну ділянку площеlO 0,( 1·3.:VDI of '.' 
житлового будинку та господарських будівеЛJJ по n :'.1 Ідг( :пній,92; 

1.37.Матяmy Андрію ОлексаJIДРОI 
вул.Будівельників,З, земельну ділянку ПЛОLllСIO і 
обмеженого використання - інженерний КОI'I1ДО 
ДJIJI обслуговування житлового будию.. '1 •• 

вул.Гастелло, 11/1; 
1.38.Матяшу Олександру Iп.IIІОВІ! 

вул.Будівельників,З, земельну ділянку ПЛОJ.~~ІО 
обмеженого використання - інженерний коРIЩ('\ 
для обслуговування житлового БУДИНl,~ '1 а 

вул.Будівельників,З; 
1.З9.Матяшу Григорію Івановичу, JlРОЖI 

земельну ділянку площею О,0579га, з '111\ 

використання - інженерний КОРИдор l\1.,.':/J\ 
обслуговування житлового будинку 

вул.Гастелло, 11 ; . 
1.40.Теслі Оксані Петрівні, ПРОЖИВ~І" "ІІІ: 

ділянку площею О,О407га, з них 0,ООО7гн :~~I., 
інженерний коридор мережі лініі елею І ~ .'. 

б · , 
ЖИТлового будинку та господарських УДІве.' ,.\ 

• •• -. І 

1.41.Мотрук Галині ІлаРІОНІВНІ, n '". 
земельну ділянку площею О,О736га, з І і: 

оо 

Ірожива' 

,.:. 1 НИХ (' 

лінії ел~ 

"ських ' 

'рожива)" : 
11а І них ( 

:lінії ел· 
~ьких r 

Ul\ ' по ву:. 

7'2 І землі 
'ектрош.' 

І~ИХ б: 

!)ранка,l, 

: ,. 'ного ВІІ 

,ля 0\ 
,І:· І вськогс 

, вул.!' 

землі 

"дська,l, 
~ИНКУ та 

'lової,7-а 
.JТЛОВОГО 

"іКИТОК), 
1ВУВaиIUI 

3ича,22, 

",щнкута 

'ІУ ПО 

~l, ДJIJI 

'ль по 

по 

га, ДJIJI 

,~ ІЬ по 

!~oro,81, 

~I1НКY та 

'~.IY по 

1,\УВання 

по 

'а землі 
,Jередачі, 

.' Іь по 

по 

"а землі 
~редачі, 

'.1& по 

~лло,ll, 
~женого 

для 

по 

'мельну 

,UННЯ -

'Іування 

.!~oгo,53, 

.:жевого 



• .0 

5. ,,"cC'rll з,,~іl!" до п.4.5.1. і BIIКnIlCТlI йоro в IIВСТУПllій редакції: 
зміl.Ш .розмIрID.~емепыІгоo податку, підВllщеllll1 uill, таРllфів, зміll1l 

к"с"",,'СIІТIВ I1ІдексаЦ11, DIІЗllачеиltх законодавСТВО"I; 

б. Всі illwi умови Договору ЗВJIlfшаюТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

r.1'ODAPCbКA МІСЬКА РАДА 
\Ор"Аllчltа адреса: 
МІ Бровари, DУА.Гагаріиа, 15 
МіськіlВ roАова 

ОРЕндАР 

ТОВ "Овал" 
IОридtlЧIІІ anреса: 

вуп.Кllівська, 146, 
М. БроваРlf, 

Директор 

14f~~ 41". ','11 .... ~ 

І "/І :' .,1,: В.В.Турпітко 
, .- -'.- ' . : \ 
H~ (,. _ ..... :~;..\ 
І l ~,.. :., ~', ' :.:.: 
I~.J " •. -~' І.· ('І! 

'\ ~1 (за Й;~~І!~ ЧС:~ .. , 
IJ 'І'':' ,./ ' t , • ..,.. 

\\,: .. .,. , -,,о .:' .~ 
• .' '. -" .'. .JLf , .• ~..... .••• . • '.,;'1 

" . .-... . 
'" ••• .., •• .-*' 

........ : .-:=.:.,:.;;.-' 

--



• 5 
використання - Інженерний ко ,," " 
б,.тrvrовуванНJI жи ридор МСРС",І ,І" !"lсrtТnопе,·" 

о -"J. ТЛового будив .•• 1'" 

вуЛ.КОТОВСЬКОго,53; ку та 1'0', ,!~, '\ІХ бу: 

, 
І, для 

по 

1.42.Шкуропадському "'6 .. __ . ~'l 
Об \. J.VU1КОЛІ JV 111,(\ I~: 

провул. олонському,ч земельну діпll''AТnI . 
числі 0,1000га, з них д' 005 -;' ..... "J заГ3~1L,1І1.', 

. . ... 3 га зеМЛІ обмеЖСIIОГ', І 
коридор мереЖІ ЛШll еле опередаu; ППО' .. 

• ,-u., 1-'('&4 О\,)С,'І"'І'\, 

господарських будшель та 0,0038 га ДЮІ І;.'Л 
господарства по ~~B!~.? ~лонському,4; 

1.43.МакСІМlX1НІИ ії ВОЛОДИМИРl'u' ' • .11. J Ір 

зе~ель~ д~ загальн~ площею 0,0495 І'а: j 

сПlЛЬН01 СУМІСНОI ВЛ~СНОСТІЗ аишиною О,П" '; І І' 
використання - Інженерн коридор 

обслуговувaнНJI житлового удиику 
вул.Папаніна,20; 

1.4~.Шинкаренко Раісі Ів~івиі,. 
земельну д1JIJIНКY площею 0,0824 r~w.vUJ. 
господарських будівель по пров~ 

1.45.Корнієвському 

Травия,21, земельну д~ площею 0,08Q.] , .1, 

використання - іl9*енерний коридор ~1~'j1t'" 
обслуговувaнНJI житлового будинку та ru~ 
Травия,21; 

1.46.Пономаренку Івану Федорови' І' , 

земельну ділянку площею 0,0179 га, з , 
використання - інженерний коридор мере:;І, 
землі спільної сумісної власності з По) І, 
Пономаренко З.В., з них 0,0003 га землі об:.' 
коридор мережі лінії електропередачі, ДЛ)І 
господарських будівель по вул.Гальбича,2 ї -

1.47. Кондратенку Олександру 

вул.Грушевського, 1 З кв.6, земельну діляик) 
та обслуговуванНJI житлового будив:, 

вул.П. Тичини,5; 
1.48.Гончаренку Івану Григоровичу, І: 

земельну ділянку площею 0,0724 га, для ') 
господарських будівель по вул.ПролісковіЙ.3 

1.49. Любимову Ігорю Герасимовичу, І' 

земельну ділянку площею 0,0785 га, для ~( 
господарських будівель по вул.КиївськіЙ,214; 

1.50. Даниш Людмилі Степанівні, прt 
земельну ділянку площею 0,0510 га, для обс 
господарських будівель по вул.МосковськіЙ,15 

1.51,Ремболович Людмилі Миколаївні, r 
земельну ділянку загальною площею 0,1056 
О,ОО26га землі обмеженого використання -
електропередачі, для обслуговування жит: 

" ПРОЖJ1'" :чу ПО 

11.1 Іщею О,] \ .~ ,В тому 

І ':! :~Т8ИИJI - і 'скерний 

, ; ',І~ИТJIОП'" ./ /J ~ШКУ та 
:ІІСЬКОГО 

"І Lїиа,20, 

: - землі 
, га зем!!;' т;кеного 

"ктрол': І, для 

ІХ б,' по 
J 

'ІРОВ.О!": , !~oмy,6, 

"ИТЛОllL lHНКY та 

!ОЧОltl" ~ул.l-го 

га зеАI .:женого 

'е'crpОПf !І, для 

,·tївеЛI :ул.l-го 

ІУ по :;10ва,19, 

- зе~I" : кеного 
~едаЧ!: :'>25 га -
ПОJ-l~' " нв., 

, ПlНН '! (ериий 

жилu. ,::шсу та 

'РОЖІ' У по 

га, ДJ, .кицтва 

~'!,I(H~: ·ЛЬ по 

· . . .. 3 "11 ву,",' 1"., ,'І\ОВІИ" 

!ІТЛП"U: • "'ВКУта 

11') ву:! ,. !~ій,214, 

'Т!Ю' • І НКУ та 

11Y1l,~,'" '!,I<Їй,15, 
,11':11\' U, . 'ІНКУ та 

'\1 ПУ" 1І,0ва,1, 
';ІЇ з них 
,рП.1J~ І,і лінії 

'" )ських • • І 



ДОДАТКОВА УГОДА К!!:1 

ДО ДO~OBOPY ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДIЛЯНК~ 
ВІД 13 беРС1IIЯ 2006року НІ040633800092 

м. Бровари .. 1ft.." /1/ и~)' 2007р. 
МІІ. щО піДПlIСВJIИСЯ lІижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА дапі _ 

"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в. особі. міс.ького гоnови AllТOllellKa Biкropa 
ОnскеаНДРОВllча, щО ~I~" на Пlд:mвl СТ. 42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Укршltl • 3 од",сТ сторо"", та: TOBapllnВo 3 06аlшкеООl0 
Ід • І·..... "О .... " Б D ПОВІДВЛЬІІ ", •• 0 в...... IОрllДІІЧllа адреса: М. роваРIІ, вуn. КIIЇВСЬКа, 146 
ідеUТIlфіхвційний код 30727595 в особі директора Туроіпо HaClln~ 
ВаСIIJlьовпча, JIXИЙ діє на підставі cтaтyry, зареєстрованого ВIIКОllавЧlI)1 
КО)lітетом Броварської міської ради за Н!!2281 від 14.02.2000 року далі
"ОРЕНДАР", 3 друго!· cmopOIllI, уклали ДодаТКОВУ угоду до дОГОВОРУ opellДll 
земельної ДЇJwIки за N9040633800092 від 13 березllЯ 2006 року про наступне: 

Відповідно до рішення сесії Броварської )Ііської Paдll від 
25.12.2006 року К!192-13-05, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до п.3 і викласти його в наступній редакції: 
Договір укладено TepalїВO'1 до 31.05.2007року. Після закінчення 

строку ДОГОВОРУ ОРЕНДАР має переважне право поновnення його на НОВlIЙ 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 кanепдарllU AII!B 
ДО закінчеlDlJl ctpoкy дії дОГОВОРУ повідомити письмово opeндoдввцR про НВIIР 

продовжити його дію. . 
При використанні земельної діпянки не за ЦIЛЬОВIIМ ПРllЗначенням 

орендар втрачає переважне право на поновnення A~roBopy opeндll. 

2. внести зміни до п.4.1. і ВИКJIасти його в наступній редакції: _ • • 
5% від oopalaТnBooi rpОШОВОІ оцuпm І 

OpenДlla мата стаоовlІТЬ. • • • І IlВень 45 копinок) 
tкnaдaє 10 838,45 ( дecllТЬ ТВСЯЧ ВlеВIСОТ тpllДЦllТЬ ВІШ ІР 
-за оеріод від 25.12.06 до 31.05.07 року; 

. сти йоro в Нl1C1YJIIIій редакціі: 
3. внести зміни до.п.4.2. 1 B~ nІ за земельні ДіпЯНКП державної або 
ОбчиcnеlDlJl РОЗМІРУ opellДllOI пnа І іх цїnЬOBOro ПРІlЗначCИWI та 

IC0ltlyН8JlЬHOЇ власності здійснюється З YP~CТВO)I за затверджeнlu.UI 
коефіцієнтів індексації, визначених закона ~ під час yкnllдllВПJl або 
~-~. .., У оо фор".вm що заповНІО 
~IHeтOM МїнlctplB крШIID ІП' йоro дії' 
ЗМЇКи умов AorOBOpy оренди чи продовженІІЯ ' 

. о-. • ств йоro в ваС1)'ПНIЙ редвкц . • • 
4 ввести Зміни до 0.4.3. І BНКJJII дов пройвlПТR РlшеllОЯ ВІД • ..00аl0"0 3 
OpeIIДlla мата ВІІОСІІТЬСВ оо cткaalll ПРОТВfоаl ЗО кanепдаРІIІІХ 

25.12.2006 року щоаlіСВЧІІО рівооа•о .. а оа. двсаl 38ЇТ110ГО (податковоro~ 
Аnів, ваeтyDПl1S за ОСТ8llnD1 кanспдаРIІ вок УДК У КпівськШ 06JJаCТJ 
&lісяцв Ш.lUlXоаl oepepвsyвanJUI ва r~21З812600005 - Броварсь~с НДІ(. 
&І.lWєвв МФО 821018 код 23571923 рр. 
КОА кпаевфікаціі 13050200 - ope~a зеаlJll. . . 



6 б дівель та 0,0056 га, з них 0,0008 га земл і 
:Жesервий коридор Мережі niнii enеКТропс . w 
сeJIJIIIСЬКОГО господаРСтва по вул.Щербакова,l; 

1.52. Листопаду Петру ~вановичу, прожив, 
Броварського району, земельп дЇЛJппcy ПЛОЩl ~ • І " 

обмеженого використання - ~енерний KOPJ.J ,'! 

дпя ведення фермерського гоvподаРства по 
житлового району; 

1.53.МатеЙІСу Дмитру Мих~овичу, ПРОЖІ 
земельну діJIJППCy площею 0,ЦР44 га ДJUJ 

'аІ<"Ю',1' 

вул.Мічуріна, 17. 

2. Передати в спільну суміс 
2.1. Опеньку Михайлу Мико~овичу С 

Опенько Лілії Миколаївні, проживаю ' 
загальною площею 0,0856га для 0""""'-
господарських будівель по вул .. Чкалова. 

2.2 Щербак Миколі мп atай 
проживаючим по вул .. Кірова,29, ербак 
по вул .. Короленка,54-б кв.141 Щербак l~( 
по вул .. Кірова,3 1, земель ділянку площе 
житлового будинку та ~9 одарських будівель І, 

2.3. Третяк Людмилі Іванівні та ТІ 
проживаючим по вул .. Єсеніна,14, земельну 
обслуговування житлового будинку та 
вул .. Єсеніна,14; 

2.4. Артемчук Тетяні Опанасівні та А 
проживаючим по вул .. Коккінакі, 1 О, земельН) 
обслуговування житлового будинку та 

вул .. Коккінакі, 1 О; 
2.5. ОлемсьКЇй Надії Валентинівні l' 

проживаючим по вул .. Шолом-АлеЙХема,22, зе~ 
ДJIJI обслуговування житлового будинку " 
вул .. Шолом-Алейхема,22; 

2.6. Мошенець Ользі Савівні, nPОЖИВаІ\ 
Михайлу Миколайовичу, проживаючому n 
Броварського району, земельну ділянку плош 
житлового будинку та господарських будівель J 

2.7. Кузьменко Тетяні Юріївні та К 
Проживаючим по вул.З.Космодем'ЯНСЬКОї,23, Зt' 
для обслуговування житлового будинку '1 

вул.З.Космодем'янської,23 ; 
2.8. Литвиненко Світлані Миколаївні, ПJ 

кв.153 та Полуян Миколі Антоновичу, про 
земельну ділянку площею 0,0529га, в тому ч 
Використання інженерний коридор мерс 

" , 

. . 
, 'і 

" )11 ~ 

~Д~ 

:l·p· 
1111 ' 
'" 1111 ( ,," . 

'~I І 

УЛ.l І' 

: І!! І 

'~ 11 

; Н, 
': 

т • .І 

l. 

" 

(. IIНЯ 

" lІСТОГО 

" сбухів . 
L зеМЛІ . 
'редаЧІ, 

J 'рії VI 

1!) кв.29, 

~I "У по 

'М: 

,\ івні та 

. іmllПСУ 
І ,,,у та 

'(":сіівні, 

J, JЧОМУ 

) чому 
" !ІaRIIJI 

t\'QВИ'ЧУ, 
~ • ДJDI 

по 

ї uичу, 

J6 СІ. ДJDI 
I~) І, по 

., !рівні, 

:615га 

і\, , по 

IІГ"смцю 

(: 'QЖНИ 

~ilНня 

.1, tJИЧУ, 

І О,о6б4га 
'1(", по 

.. l~a,68 
~n,38, 

&\. ,;ного 

:lі) ДЛJI 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯНки 

: Броварська .,IСlоа Рца" ~ 4 .. $~ .R .. 20 et' 
~'~ІІ\ІІШ tb: Ii~OBOpc~1CD A~IC"KO paд~ "В ~~обі n~pworo заc:tyпltи"а MicloKoro ~ 1(1І.'lІІцl Оле~са~:~ 
,."","111111, що ДІІ: на ПІдстаВІ ЗаКОIІ: Y"palHII Про МІсцеве С.1МОВРІІDy1laНИІІ R YlCpoliHi" 3 O,lltlom боК)', DOBipello~i 
,"&1.03 :ш N!2-61299 та. OPEH~?: ТоваРIІСТВО з об"ІesСIІОІО вiJlПО_ЇІ1ал ... llrтю "Овал", ЮРlIJш'ша адреса: 
~ .УJl. Кllівська.146, tДСНТ1'ФIКВЦlПIШП "ОД 3072759S В особі AltpekТopa Турпiтkо 8аСI"'1І 8асIUlIoOВIІЧа. II~'IO дlr 
ііа-і С111)"1'У, зареl:С1р~ваноro ВlІконавЧIІМ комітетом БроваРСloкоі міСlокоі plДll за 1,"12281 від 14.02.20ОО року 3 • 
.л6Dly,yкnаJШ цеll ДОГОВІР про НI'ЖЧСllавсдене: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І,ОРЕНДОДАВЕЦЬ вілповідно ДО рішеll"lІ сссіі БроваРСIo~'Оі міс:ькоі раді' К"іВС:lокоі області .ід 26.01.2006 
~."143·04 надає. а ОРЕНДАР npHRMor 11 Clpalcune IUll1rlle КОРШ:1УваНIІIІ зс .. enloll)' дinIlH~'Y мощею 0,2110.,.,:&111 
~1IIYARНII тopriBCnIoHOro маАданч""u, ЯКІІ JIIIIXOДllra.CII 110 вул. ГIІ.врlllа, 16 в А'. Бровар ... Згідно 3 nптoM 
1ZIIIPICIYWUUr. що є невід"смно,о 'IВСГltllОIО QIooro ДоroВОРу та ДовідКl1 виданої БроваРС:IоIСІІ'" to,iCIoICI'M BilUlinOtol 
UII Jl.CCYPCiB .N!148 від 06.02.2006 року та :JCMCJ'hHCJ-/СIl4l1СТРОаої доК)'ментаціі Бровврс:IоКОro 'Чісlo"Оro ВiJшiny 
:JIIIX ресурсів QIIЗСМCJ1ьна дїЛJlШCn с 'ICAIJIJlMII KOMCpl&in"oro ВIІКОРІ.с:таШІIІ в межах Броварс""'ОJ мі&:IоІСОЇ paдll. 

2. Об"єкт ореНДІ •. 

2.1. D оренду передаєr"сн земcnыfа лimlнка заranloНОIO мощсю 0,2210nl. •• ~. . 
2.2. На ореНДО88lfіП зсмcJ1ыfАA діпllнці відсутні об"tJn1l HepYXOMoro маО", в також ІНШ! оо СА,." !'"I~"'С1р)JПYРIІ ... 
2J Н . і "in-нlСІ' зl'iдно доаіДКIІ БровврсloКОro ""CIoICoro auuuпy зсАІІ:лыfl.. • ормативН8 грошова ОЦІнка зсмenloНО _... ) • 

tdlliA 03 02.2006 РОКУ за N! 145 CТlHOBlfТIo 500764 (п"пт&:от ТlI&:.Ч сім&:От шlетде&:tIТ ЧОТ1lрll IpIIBH!:, .. ... 
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7 
обcnyroвування житлового б~пт.nzтn, 

ДиДРєєва,3S' ~"&&"'J та госпо' 
вул. , 

2.9. Лип'явці ВОЛодимиру n 
етровичу " 

проживаючим, по ВУЛ':'lеnypного,4, земельн" 
о,1262га, втому. чис~. 0,1000 га , зних· 
використ8ННJI lнженер'ний КОридор мере;' 
обcnyroвування житлово будинку та ГОСПОДП' 
ведення особистого сeлsшСБ ого господарства n' 

2.1 О. Семенцю Воло у Микола.іОD' 
проживаючим, по вул.Старо оїцькій,39, земеn 
ДJIJI обслуговувaннJI ЖИТЛов го будинку ') 
вул.СтаРОТРОЇЦЬкїй,39; 

2.11. Б~атченку валеРіЮ~УЗЬМИЧУ' n 
кв.27 в м.КиЄВ1, Братченку ВіталІ Кузьмо~' 
проживаючим, по вул.І.Франка,4 зем~ну 
обслуговування житлового бу, ... -.:7"--.. 
вул.І.Фрашса,47; 

2.12. Петренку Юрію 
кв.286 в М.Києві та Петр 

вул .. Батутіна, 1 О, зе~~льJJYдimmкy загаль~ОI(. 
0,1000. га, .з ~ O'0l)Yfa зе~ обмеженого B~, 
мереЖІ Л1Нll ел,~ктропередаЧ1, для обслугов 

господарських будівель та 0,0112 га ДJIJI J 

господарства по вул.Ватутіна, 1 О; 
2.13. Гебричу Анатолію Петровичу, пр 

та Івановій Валентині Петрівні, проживаю 
земельну ділянку площею 0,0863га для обслу 
господарських будівель по вул.Тургенєва,IЗ; 

2.14.Лесик Антоніні Іванівні та Лt 
проживаючим по вул.Котовського,4, земельн~ 
обслуговування житлового будинку та 

вул.Котовського,4; 
2.15.Іваницькому Віктору Миха і: 

вул.КиївськіЙ,141 та Мар"єнко Тетяні 
вул.Полтавська,12 кв.19 в м. Києві, земельну 
0,0167 га землі обмеженого використання -
електропередачі, ДЛЯ обслуговування житло 

будівель по вул.КиївськіЙ, 141; 
2.16.Хутірному Миколі Івановичу та , 

проживаючим по вул.Челюскіна,21, земельну , 
0,0037 га землі обмеженого використання -
електропередачі, для обслуговування житло 

будівель по вул. Челюскіна,21; 
2.17.Косенко Лідії Пилипівні та НаСТJI' 

по вул.Рози Люксембург,З6, земельну діЛЯ~КУ . 
землі обмеженого використання - lНЖl' 
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і 13 111І1111І спраВnIlCТLСIІ також 
:~IIY JlinlllllC)' за ЦІІМ Договором. 

t 

у 8lfПIUIКах, IІkЩО ОРЕНДЛ 
Р 3 ПОІІЖ"І'Х 

5. УІ\ІОВІІ ВІІКОРІІПDІІІІЯ 1СМfЛLllоі дinЯIІІСII. 

)tICo1wlI АinlШCl ПОрCДDCТLСІІ D ОрОlf4У МІ оБС:IУГООУIВІІІІI Т ' 
.с.utll! nplDIID'lOlllIII зомcnыlіi 4inlll"" - ]емлі КОМСРЦІ'А орпвen,,"ого MoA.IIOII'llfIca; 

nPlI'flfff n''''ЧDСОDО ІІІ 

...... :-. б Ф . 110т nltkopltCТIIIIIl' 
,EIIДAP 110 мас права 03 о op"'nOIfIlI У OCТDIfOMCIIOM ] " • 
1_lоноі JlinllllКЩ У akOIlO.lloncтaOM nOpRJlh.')' 3MflflOlDTII цlnьооо 

6. УІ\ІОВІІ і ПРОКІІ пср""в- . . ..,4 11 1СІ\SfЛLllоі ДШЯІІКІІ D ОРСІІДУ. 

ПqaI'l1 хмcnыlтT lIinllllKl' в ОрОIШУ 34inCIfIOCТЬC:1 БО] розробпСШIR іі . 
• )110111 псрCJII'lі зI:ммыlіi 4inllllШ І OPOIIДY: ОРЕІІДОДАВЕЦЬ ~:oe .. їY І ~:::e::CIIlfI. 
,JIIUIoII)' JIlnlllUCY вlnьну ві4 БУ4Ь-ІКIІХ "'lnlIOIIlX ПрІВ і претСlпіА тр:.:ос. ~б ДАР npllnMDC в 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ОСІ • про ІКІІХ D Mo",elrr ytUlD.IIDIШI 

і . . lІе "ІОІ'ЛІІ 1t1IТII 
IIcprDІІ. 31:".CnЬІІО ДШJII'КIf OPCHJllPIO 341nCHIOCТIoCR піcnа Jll:ржаllfОЇ pt:EI"In 'у • IJUIІІІ. - ... аЦI uьoro Jlorooopy за �"-roм іі 

aDCНOBI ст.25 ЗаКОllУ УкраіІІ" "Про ОРС!lfJlУ ]СI\,nl" оln 06.IО.1998р K1161-XIV ОРСfllІОР У ""RТ'ШСfI""П 
І ~Blloi реС&:Трllцli договору ОРСIIJlI' зс",елЬІIОУ ділRІI...... Jlсри.'DВflОТ або КОI\'УflUЛLlIОТ вnaclfocтl 
llНUlnl I\OnilO ДОГОВОРУ відповідllОI\'У Opf'DflY Jlсри.'DDflОТ ПОJlатковоі слу.а.1іIf. 

7. УІ\ІОВІІ ІJОDСРІІСІІІІП :Jel\lMIolloi дinЯJfКII. 

,1ІісаІ Пр"ПIІIІI:ШIIІ діі Договору ОРЕНДАР повертас ОРЕІІДОДАВЦЕВІ 31:",enIoIIY lIinlll"1 У СТІ1f1і, ІІІ: 
.но :s ТlI"I, у ІКОМУ віll одержав іі І ОРI:НJlУ. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погіршеНfll КОР"СflIХ Ілас:тltоос:теіі opelUtOOlllloi ]смельноі ділllш .... ПОІ"lзаllllХ із 
!q, мас право на ві4шкодуванНR збllткіl У розмірі, ІIDНDЧI:ІIОМУ С:ТОРОlt.."Ш. ЯКЩО c:тopOIlO' .... 1 110 aoelnayro 
lІІ~lіашко.цуlаllнl збlП'Ків, спір розв".ЗУСТЬСJl У СУД0801\ІУ ПОРRJI"1. 
ЬincИСllі ОРЕНДАРЕМ без 3ГОД" ОРЕНДОДАВЦЯ ВlnpanІ но пonіllWl:ІІНIІ ОРСllдuultllоі 1CMenhlloi JlїЛ.IІI(IІ, 
IOliaoКPl:lollml без звnодіllННR ШКОДІІ ціП дlnllщі, ІІІ: nїДJJRJ'IIIOТIo lіДWКО4УD8IIIIЮ. 
lІа:UnШI:ННR CТDII)' ЗI:t.lмьноі ділlПКІІ, ПРОlедені ОРЕНДАРЕМ 31 ПltСЬ"IОIОЮ згодою 3 ОРЕНДОДАВЦЕМ 
-.cm. ВЇДШКО4УваIlНЮ. Х'ЕНДАР мас IІрllО на вїДШКОАУІІШІІ збlггкіl, заподіlllllХ УНОCnШОК HI:BIII(OIIIIllIl ОРЕНДОДАВЦЕМ 
·IIJICA6IЧI:IIІІХ ЦІІМ ДОГОВОРОМ. 
"'''Н lважаlО1'ЬCU: fпчllі втpanl, ІКІІХ ОРЕНДАР З131111 У 31"13"1 з 1fI:IIІКОНІНН.'" або 1.II:IIВnСЖIІІI'" ~"I(OIUIННR'" У"ІОІ 
~OДABЦEM, а таКОЖ OllтpaTJt. акі ОРЕIIДАР здіПСНl1І або ПОІІ",І:Н 341ПСНlтl Дnl ІшноanОlll1l св?го 

~I, _кі ОРЕНДАР міг бll рCDJIl,lІО 0тp"Man, І pD3i нвnсжного IIIKOНIIIIНR ОРЕНДОДАВЦЕМ У"'ОО 
fos\l' ..... _ • і ДO-MeНТВnЬHO пiдrвсраи.-еНIIХ JlDНIIX 

Ір ...... 'IIЧllllх BltтplT ОРЕНДАРЯ U1l311a'II1CТIoCII ІІа nlJICТDD -" 

8.06I\tСХССОIIП (о6ТR"dCСIIВЯ) ЩОДО ВІІКОРІІСТВІІІІВ 
:Jсl\tслыоіi ділЯDICIf. 

'DpcIIAO 6 еже,,"R ПnОЩlto 0,1870",; ~ 8а,1)' земenы�)' дїnllllСУ BcтaнoвnclIO. ОМ. ПРІIПIІІІІННl 160 з"tіllll обr.tсжеllЬ на wo ЧDCТIІНУ 
"І 8 ореlШУ земмы�оіi дїnlllfКlI нІ: Є n14cтвnOIO ДІІ 

І 9. lош' права та 060B"JJ:JICII eтopill. 
• нІкоМУ іtlШОМУ ІІС IшЧ)'1КСIID, під зоборОНОIО 

МВІ!ЦЬ гapaкryє, що зсмелыf� дln,нlCD є У noгo вnaCH~';'1 wo дinlн"1 І ОРI:ІЩ)', IUIдIIIIВnI illwi права, 
lІе ПI:Рl:буває і він має законні ПОltlовВЖС1Ш• псрс:двва 

~IOPOM. 
• DP11fAoдaBЦН' • llefle.lp ., і lIinRHKII' oдaвC11l0r., 18 ШІ'" ДОГОВОРО.І. 
~ IТJI u1nЬОВI: BIIKOPIICТDIfНR зсr.'eJIIotlО ерl:~бочсtlllХ ЧlltlНI"" закОН С11ІОМ І ТQIIIY ЧІІCllі u 
-.u. ково розlрваnl цеП Договір У ВIIПадках. n бачеllllХ ЧIІНIIlIІо' закоllОДDІ , 
~ lInt розмір орсндноТ маПІ у BIII~aдкax, ПI:Ред 
"'II~~ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; ореНдНоі МІТІІ; n..".. ріШl:tll1І IIIKOIIf:oaIY 1160 
1~;"IІП1Від ОРЕНДАРЯ своЄЧDCIfОГО Blfl:cctlllll &шдноі ПJlоТIІ з часУ ПР" І 
'fo11'lтJ1 вІд ОРЕНДАРЯ Відш,,'О~lаIllUl CYМI~: договорУ; 

.... 1111. земenыfіi дїnllfКlI до nJдnllCaнНJI uь 



• 8 
електропередаЧІ, ДJIJI обсnvт-о 

. р ·.J6 ВУВании ЖИТJ, 
БУДІВель по вул. ози Люксембург,36; 

2.18.ПодоJIJIН Любові Ана,т ... . 
73 Q ОЛІІВНІ, про»)" 

«.4-а ~ .. u В М. Києві, та I<omкep Наді{ 
вул.Авlацlина,l в М. Львів, земельну . 

. б . д1JIJlНКy п 
зеМЛІ о меженого ВИКОристаuu~ . 

• ~~ - [E[8(~ 

електропередаЧІ, ДJIJI Обслуго~увВИИJI . . житло, 
БУДІВель по ВУЛ.ОСТРОВСЬКого,1 . 

2.19.0мельчук Світлані аиівні М . 
. Ів ' aзuо 

ВІКТору авовичу, проживаю по вул. 8. 
загальною площею 0,1702 га, в тому числі 
обмеженого використання - іиже ерний КОРІ: 
ДJDI обслуговування житлового б~ та ru' 
ДJDI BeдeНIUI особистого сеЛJIНСЬКого осподаРС1 

2.20.Пономаренку Миколі Ва ович' 
Пономаренко Зої Вікторівні, про ~ 
ділянку загальною площею 0,1129 га, ому 'І 
ЖИЛОГО будинку та господарсь уд ель, 
сумісної власності з Поном НКО І.Ф., з 
використання - інженер' коридор мер 
ДJIJI BeдeНIUI особист сеJIJПlСЬКОГО roсподарс 

2.21.Кир ку Олександру Наумовиq~,. 
КириmoК Олені Ігорівні, проживаючим, по ву. 
площею 0,0860 га, ДJDI обслуговування ха) І 
будівель по вул.Чкалова,9/4; 

2.22.Киричок Ользі Павлівні та ГОЛОДІ 
по вул.Щорса, 77, земельну ділянку площ~ І' 
житлового будинку та господарських будівел І, 

2.23.Івавцю Василю Івановичу '1. 

проживаючим по бульв. Незалежності, 2 АІ 
площею 0,1363 га, в тому числі 0,1000га для (І 
та господарських будівель та 0,0363 га д:!' 

господарства по вул. Гальбича,3; 
2.24.Безлюді Григорію Павловичу, Прl 

кв.41, та Кацімон Галині Павлівні, прожип~: 
діЗIJIНКy площею 0,0957 га, для обсл). 
господарських будівель по вул.К.Маркса,4; 

2.25.Панченко Біті Олександрівні T~: 
проживаючим по вул.Боженка,43, земельну} 

обслуговування житлового будинку 'І,! 
вул.Боженка,43. 

3. Передати у власність земеЛ~1І і 
сільськогосподарського виробництва, .. B~~II 
Колективної власності КСП "Нова УкраІна І: 

3.1. Радченко Ользі Никифорівні,. І, 
с,Зазим' я Броварського району, земельну ДІЛ: 
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9.2. ОБОВ"R3КII ОРIШДОДВОЦя: 
9.2.1. ПСРСДІІІІІТlIЗСМCJlLII)' AЇnIIlКY по ВІСТу. 
9J. ПРВВВ ОРІ!ІІДВРВ: 

. 9J.I. CJ1PIIMDТlI по ВІП)' ЗС~ІCJI~ІІ)' AЇnIIl~}' У ~1JPIlc:tyвBIIIII' 
9J.2. nOllOВnlOllТlI ДОГОВІР ПICnI закіllllСІІІl1 ~ '. 

І І - • ,.o~}' Roro .ІІІ і І разі • • 
f"111CPM 11)' ОРСIIlII. II.IIcyтtIOCТ1 прcmшзіП, ШОДО зоБОI"ОаIlL ІІа 

,.4.0БОВ"А3,"IОРСIIJIВРЯ: 

9.4.1. IIIIДIIIDТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllоіСТ1о 3.11іАСlnO • 
'.4.2. ВІІКОРІІІ:ТООУОВТІІ 3Cl'ICnLIIY АШЯІІКУ 31 ІІШЬО ваПІ КОlnpOn. 1а OllkOPIICТDlIllIM шсі 3с"Icnы�оіi ДWШШ; 
9.43. СlоєчаСIІО CMa~y~aTII ОРС .... llу мату; 8111'1 ПРІІЗllОЧСIШRtщ 
9.4.4. ІІС ДОПУСІШТlI ХІМІІШОГО IIII БУ.lllo-lКОro illllloro б 

• іТ за РУ.llIІІШІIІ 3СМЛIІ' 9.4.5. ПІД11ШМУlаТlІ І о ІІDЛСЖІІОМУ СОllітаРIІОМу CТDlli; • 

10. РІ1311К BIIIIDДKOBOГO 31111ІЦСІІІІП або ПОШКоД'.кСIIIIЯ 
06"CКТD ОРСllдl1 ЧІІ ііого Ilamlllll. 

10.1. PII3IIK IlІпадКОІОГО 31ШШСІІІІІ або ПОШКОJlil(СШIІ об"сКТD ОРСIIJIJІ ЧІІ ROI1J чаСТ1IНIIIIССС ОРЕНДАР. 

11. СтрахуваllllЯ об"скта ЧІІ його чаСТIIIIII. 

11.1згідно з ЦlIМ АОГОІОРО'" 06"скт ОРСІIJIІІІІС підIUIГВС С1рахуваНIІІО. 

12. 31\Iillll умов договору і ПРІІПІІІІСІІІІП ііого діі 

12.1. ЗміІІІ УМОІДОГОВОРУ 3lIЇnСНЮlOТЬСІ У ПIІС.JoIОlіП формі зв IІ3ІІСМIІОЮ 311JДОЮ сторін. 
У разі ИeдDСRГНСllІІR ЗГОАІІ ШОАО зміНIІ УМОІ .ІІ0ГОІОРУ спір Р031"пукm.СIІ У СУДОІО"І)' ПОРJIJIКY. 

12.2. діі Договору ПР"ПІІІІЯЮТЬСЯ У РІзІ: 
12~1. звкіНЧСНl1R строку, на ІIClIП nOI1J було YКnDдeHO; 
12.2.2. ПРllllбанНІ 0PCHlIDPCI'tI 3Сl'tlcn.иоі АЇЛRНКІІ У ВЛDCніcn.; 

• 12.2.3. IlІtcyПy ЗСl'tlen.иої АinІНКl1 JUlIІ суспin.НIIХ потреб вбо ПР"МУСОВОI1J вїlIчу.кеlllll 3С"Іcn.ноі АШІІІІСІІ :І "ІОТІІ8іl 
ItIIiII.ИОі нсобхідності В ПОРRlItcy. встаНОВЛСНОМУ заКОІІО"I; 

12.2.4. JlіквідаШі ІОрllАllЧиоі особll-ОРСIIJllРI. 
12.2.5. AOI1JBip ПРIIПIІНRЄТІоСI також І іНШl1Х ІІІПІШкох, пере.а6ачеllllХ 3ВКОIІО"'. 
12.3. Да1договору ПРІІПІІІІЯІОТLСЯ ШnRlо1't1 Вого розlРВlllllR за: 
113.1. азШIНОIО ЗГОДОЮ сторіІІ; • " • 
123.2. рішснНІ" СУ113 на 111".01)' ОАllієі із сторін у наслІДОК HCIIIII.1JHDНIII АРУI1JЮ ~~OHOIO 060~ aКlI. 

IftA6aчеюlХ n'OГO • п.n""Во .... 3111"""ИІІІ пошкоджеННIІ opellДOlDНoi ХJo'Cn.IIО'lIШRllІІ.'1о ІКС I&:1'D1'НO " 10рОМ, та ВНІCnIJlОК ВІІ __.- - • 
~ іі IIIKOPIICТВIIIUO І таКОЖ З і11Ш11Х пїllCТU. ВlонаЧСН11Х 3DКOIIO ••• 
J 12.]2.3.3.-~- , D 4," JIIIIOI1J АОГОВОРУ 3D рlшеНllна, СУАУ, В"П08"110 Ао ст.141,14" 
.. ІІСВІІКDІІВНІІВ 0PCIIJllPCI't' 110... Ін 

t."поro КОДСКСУ YKPBtl1ll • 

IIllho:~·4. РозіРlаіlнJr ДОГО80РУ В ОllllОСТОРОННЬОіl)' ПОРRJlIСУ Аопускаєn.c:оllр' ЕНДАРЕМ П 4.3 П 9 4.3 
~1Q • 11к'і t IlelllКOllaHl1I • •••• • 

I2,SJI03IРваш'!' ДОГОВОРУ В OllНO~POIIHЬO"1)' пор. на illWY ЮРІIJIІІ'ІІІ)' або фЬ11Ч11)' особу. І 'l'llКО',к реорraиЬацїJI 
• ПереХІД ПРlва ВЛDCНОСТІ НІ маВно oPCIIlIDP' • 

-"оі oco611-OPCНADPI с піАCТDВОЮ JUlІ розіРІDl111І AOI1JIOPY; 

• '....-L сторіп за пеВIIКОllаllll. або 13 вїдповlдlІлыll .... 
• IIСlllІЛсжпе вПКОIIDIIII. досовору 

POIIII Ilecyn. ІЇlIПОliдaJl.ніcn. ІЇlIПОІЇllIIО АО 3DКOII)' '1'1І 
"" 13.1. 3а IICOIIKOIIBHIIR Ібо нСНIIJID'НС IIIKOIIDIIIIR АОГОlару сто 

Дoralopy. • :ооповіАаШ.1І0cm. 'КШО ІОна дове.ае. шо це ПОрушСlll1R 
13 "Стор .. 3IЇJ1.HltТIoCII ІIд 1_ 

''IaQ ~ ОIШо ака ПОРУWІШІ 30601 R:JIIIIIII. 
lІе 3 іі 1111111. 

. 14. ПрПJCЇllЦеві ПОЛОЖСІІІІЯ. 
011Dr.l11111 ROI1J Аержавllоt реестрашї. 

14 І Цеп' cn' піCnА пfдПIIС8ИIIR стор v IОРIIдІIЧIІ)' СІІІІ)'. ОАІІН 3 IКlIХ 31IDXOlll1ТloC1 І 
цеа " • АОГОВIР НІ61ірІС ЧШІІІО. ШО MIIICJТIt OlllJВКOI" '10 
~OrollP YКnЦCHO у трloOХ nP!IМIРНIIка:.;llі, RKlln провіl Aep~11)' peccrpaЦl • 

IUI,АРУ11IІ - D OpeIIJllPR •• тpmn - І.ОР 



З.2. Якymi Софії Павлівні 9 ПРО-І 
' Б ... " в с.Зазим я роварського раиону, земельну діл}, 

з.з. ~ ЛюдмИлі ВОЛОДИМИРіВlJі, 
кв.128 в м.КиЄВl, земельну ділянку nЛощеІО О.( 

.3.4. Дахно ~i ВаСИЛіВНі, ПРОЖИВ~' 
м.КиЄВl, земельну Д1JDIИку площею 0,5930 га piJ: 

З.5. Радченку Миколі Ві "'-то' 
вул.МалинОВСЬКОГО,11 кв.271 в м.І<иєві, ЗС~І 
рШлі-Nибб; \~ 

з .б. Лисенко Наталі\ Василівні, про. 
с.Зазим'я Броварського райо~ ~ частини зеl\. 
ріллі - Nиб7; 

з. 7. Лисенку Олександр)\ ВаСИЛЬОВJ ІІІУ! 
В с.Зазим'я Броварського району,\~ частини З~ 
ріллі - Nиб7; 

З.8. ГринеЧkО Жанні МЧолаївнї, Jj 

Київської області по вул.БудівельЦій, б/3 зеl\ 
Nи 72 ріллі; 

З.9. Дома ренко Неллі 
вул .. Ревуцького, 7 -а кв.2Зб земельну дjвЦtU\ 

З.І0. Молочку В але .. 
вул.Березняківській, 20 кв.115 м.І<иєві, '{а ~, 
проживаючому по вул.. ба Коласа,21\ кп 
площею I,З7бlгар~ !аОl; 

З.ll. Ковб~ській Вірі Іванівні, fl"" 

с.Требухів Броварського району, земельну і': 
ріллі. 

4. Надати в оренду із земель міської І 
громадянам: 

4.1.Ковальчуку Василю Миколайовичу. ' 
земельну ділянку загальною площею О,IЗ( 
0,0042 га землі обмеженого використання -
електропередач - для обслуговування ЖИТ':І' 

будівель та О,ОЗббга - для ведення осоБИС'fL 
вул. Фрунзе, 11 ; 

4.2. Кравцову Ігорю Андрійовичу, ' 
земельну ділянку площею 0,Об13 га для , 
господарських будівель по вул.l.Сірка,19; 

4.3. Глушаку Олександру мик 
вул.М.Лагунової, 1 З-б кв.99, земельну ділянку 
землі обмеженого використання - інж('! 
електропередач - для обслуговування жит,' 

будівель по вул.БузковівЙ, 1 о. 

5. Продовжити терміни користув 
перебувають в оренді: 
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f tlfllll"ClltIIllalll чаСТІшааІІІ договору с: 

t 
_ .. I'!'І1ШDlln МІІ. ,eMCJlLllOЇ aїnlllKII 3 аіаО6р"-
lIUU""'"r- - .. ІІІ"" oб\tежс • ііі.; .... (o6тJr.ксшь) у 1і 1"""'РIІСТоІIIІІЇ 18 Icra"овnеШI r Iкr ІІІ пеРС"СССІIJII D "І"УРУ 108lfїW11LOT •• е-.кі земм -. 

'. arr про переARІСУ ІШ збсріrallJ" ІC1UIfО8llСЩIХ .. e-.к08~flOI 1I~~II"'1 (копік): 
І Iкr nPl�Romy-пеРСARllі зсмcnltlсоі ДЇЛІІІІ"': ІХ 11laКІІ вnac:ШС"'У ("'ОРllctyllaЧУ) 3с .. мы�отT аІп.IІКIІ ( .. -опі.); 

J S. PeKBiJJITJI сторі •• 

~OДIIBeць OpCllaap 

ТОВ "Овan" ~ькa міська рада n 
со6і nepшоro застуПJШКВ _1'0 roJJODI! 

_ Олександра АнатоnіііОВJI'І8 

що діс 110 підставі СТі11'У1У, зореЄетроВВlIОro 
RIIKOJlODtlllltt комітетом Броварської міської ралlr 
30 Н!!228 J від J 4.02.2000 року 

klaВlXоджеИlIR IОР"дIlЧИО" особll 

яоо ICnТВСIt"l1 обnlC'I'L, 
.fpIAJПI, &ylI.Гагаріиа, t S 

СІ1ІІфікаціnНlln код 26316375 

дІіректор 
Турпітко 80ClmL 80СІІЛЬОВІІЧ 

міС"С3t1lUtоджс.ш. IOPlIдII'ltloi особ" 

M.Gpo8aplt. 
вул Кllївська.І46 

іДetmtфікаціRlшR КОА 30727595 

Підппеп сторіІІ 

Карпс" .. " ЛIOДМIШ& Pycnані., .. 



10 
5.1.БіJIИl( Ганні Олексіївні, ПjJ<" 

J(В.36, площею 0,0063 га ДЛSI обcnyrОВУВtl' 
вул. ЛагувОВОЇ,5 терміном на 2 РОКИ; 

5.2.Мих8ЙЛовіЙ Нілі БРОНіславіВНі, прu 
J(В.80, площею 0,0047 га ДЛSI оБСЛУГОВУВt11! 
гаражу по бульв. Незалежності,19_а TepмiвO~1 

6. Надати дозвіл на Виготовлення те: .. 
власність земельних ділянок ДJIJI ведеИИJI .~ 
виробництва, відповідно до схеми поділу :1~ 
"Нова Україна" наземeJiьні частки (паі), ГPOl\I:: 

6.1. Муковоз Г~i Іванівні, ПРОЖИВ:I. 
дiлJпП<Y Н! 1 О 1 сіножаті; 

6.2. Остапчуку IrojЦo Івановичу, пр(: 
земельну дiJUIНКy N!l 05 рілЛ~ 

6.3. Таринському В''tлодимиру 1\11:: 
вул .. Садова в с. 3азим"я земель}nr ділянку N!!:' -: 

7. Надати дозвіл на ВИГОТ, 
права користування земельною Д 

проживаючому по вул. Кірова, 

провул.Поmтовому. 

8. Надати дОЗВїл:а ви товле 
зміною цільового приз еНИJI КИРИ1ЖО 
вул.Тельмана,9, ПЛОIIJO 0,0333 га із ЗСМ' 
на землі ЖИТЛО7УДОВИ по вул. Тель.ан" 

9. В зв'язку з втратою оригіналів JI 
власності на земmo, надати дозволи на ВИГО'J 
на право приватної власності на землю: 

9.1. Юренко Таїсії Федорівні ІІа земс 
обслуговування жилого будинку ти 

вул.Лермонтова,39; 

9.2.Процаку Олександру Юрійовичу" 
земельну ділянку загальною площею О, 
обслуговування жилого будинку та J оспод 
ведення особистого селянського госпо;~аРС1'Н 

9.3.КороткіЙ Людмилі Дмитріш1Ї на 
для обслуговування жилого будинку 
вул.Ломоносова,41. 

10. Внести зміни до рішень БР~lllаРСI .. ! 
10.1. від 29.11.2007 року N!! 4~ 5-28-' 

громадянам у власність ... ", п.1.З5 ві,цносн, 
зв'язку З технічною правкою, виклаС'J 11 в на,,' 

Миколаївні, проживаючій по nYJI··CTar( 
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, .. 5 
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,) ."КУ ПО 

О': '''ІІ(ИJI 5-а , 
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.' '';НО'' і КСП 

11-:' 14 .~ ':\(ельиу 

.• :щгоl.' 'lніЙ,64 

, 'lЮЧ(" ІУ ПО 

І. l)фО)" rленlПО 

, \асИJ' .овичу, 

, \! гараіl у по 

'ІІХ І! і 'UlИОК із .... 
~ива' 'ЧlИ по 

при · [ачення 

'р "о ЛІ'І (ватної 
~e ,';t\BI І:{ актів 

\.' " ,100(' га ДJUI 
""діве!!& по 

Н' 'і ІОl'їівні на 
,1 ") І 1 для 

· . ,081 ,) га для 
іС. 

');"'~10 0.')531 га 
;удіD~ЛЬ по 

'ІС'lІ.IІНХ ділянок 
! :IKOJI :LЇвни, В 

ІС 'РЦС1'ЇЙ Аллі 
:С. І І)' ділянку 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 

першого заСТУПІІІІка міського ГОЛОВІІ КІІЯlllщі Олсксаllдра 

АllатоnіііОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", довіреності від 01.04.03 за Н!!2-6/299 з 

однієї сторони, та TOBapllCTBO з обl\lСЖСllОIО відповідалы�істIоo 

"Оваn" в особі Дllрсктора Турпітко ВаСllЛЯ 8аСIIЛЬОВII'lа з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передвnа, TOBapllCТBO з 

обмеженою відповідальніСТIО "Овал" з другої прийняло земельну 

ділянку площеlО 0,2210га по вул.ГагаРЇllа,16 в 1\1. Бровар •• ДJIJI 

обслуговування торгівельного майданчика - землі комерційного 

використання. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

26.01.2006року КІ892-43-04 на умовах оренди, терміном до 

01.07 .2006 року. 

У трьох примірниках і є невід'ємною 
Цей A.1cr складено 

частиною договору оренди. 

ПЕрвДАЛА: 
Броварська міська рада 
.ІОридична адреса: 
м. Бровари, вул.гагаріна,15 
Перший заступнИК 
міського голови 
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І1РийНЯЛО: 
тов "Оввп" 
юридична адреса: м.Бровари, 
вул.Київська, 146 
Директор 



11 
зaraлЬНОЮ площею 0,07925га, в T()~IY ЧІ 
.)lCJlТловоro будинку та господарсью(х б .. 
обмеженого вИІС~РИС.Т~ - і~енеРll1tй KOJ;i 

O,OOOOSra - зеМЛІ СП1ЛЬНОl СУМІСНОЇ DЛt\СНОс'! 
ведеНИЯ особистого селянського господаРСТL,1 

10.2. від 29.11.2007 року Н!!542-29-0: 
• It • 

громадянам У ~acН1CТЬ ••• , п.l.45. llI:ЩОСJ\1 ( 

зв'язку з теxmчною npавкою, DІ1J\лаС'fl: 
володимиРУ Івановичу, ПРОживаюЧО&\IУ ПО , 

зaraльНОЮ площею 0,2246 га, з 1ШХ 0,101' 
обмеженого в~орист81ЩJI - ЇНЖенеР1ШЙ К() 
для обслуговуВ житлового БУДІІІ f КУ тН' 
для ведення особ ого CeJIJIНCЬKOГO 1\;';110):1: 

10.3. від 2 12.2007 року N!!5ul-ЗО-, 
громадянам У 'вл ·сть.;:"; "П.l.4-1·: IlїДl1t.L 
відповідно до Свідо тва про ШЛlO\:) від : 

• М Ш 'v '" зам1НИТИ слово "... ранСЬІО.И... ; 

10.4. від 29.11. 07 року N!!:·;~-29-, 
гром.адяНам у власність .. ", п.l.З2. І.;.щ~, 
теХН1ЧНОЮ правкою, слов " ... ПЛощt:.\А,о. 
0,0420 га ... "; 

10.5. від 29.11.2007 hnку N,i:;-12-29-. " ~ громадянам у влаСНІСТЬ... , П. 
зв'язку з технічною правка 

К . . 14 " " ... вул. ОПІНаю, ... ; 
10.6. від 21.02.2008 оку ~ 2-З~ 

громадянам у власність .. " п.!.З7. 
зв'язку з технічною пр. кою, слон. 

• уБИНСЬКОI~О' : . 
10.7. від 21. .2008 року .N'~ u. 

власність ... ", п.1 7. відносно СофРI .>Ш\ 

технічною пра ою, слово " .. СофРt' І І ,а .. : 
10.8. 29.11.2007 року N!! ) .. ·~9-

власність .. ', п.1.18. відносно Краи, " І lГСІ, 
І' .9. від 26.10.2006 року ),'0.: -10-

громадянам у власність ... ", п.1.21, ,,\' 
згідно З висновком відділу земеЛul:" ..:" 
від 27.02.08 Н!! 04-7/20-3/198 (І j , I~):', 
дiтmкою по вул .. Гальбича,З3, ~ 
" ... ПЛощею 0,0830 га ... "; 

10.10. від 21.02.2008 року . 
громадянам у власність ... ", п.1.3~:, 
технічною правкою, слова " ... 1 J ~ 
провул.Філатова,4 ... "; 

І 0.11. від 21.02.2008 РОІ'У . 
ГРомадянам у власність ... ", п.l.23. . ; 
з l'ехнічнОІО пnавкою, слово " ... TL' 
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СПlЛК,\ 

оРЕIIД,\РIВ І ПІДПРІІЄJ\ІЦІВ 
укрлlШI (СОПУ) 

YкpnlIIO, 
04070, 1(111&, 

• ул. Г. CIlO&OPOIlII, 5п 

• віАаї2беРСЗIІЯ 2008 р. 
Tel/fa,\' +380(44) 462-53.70 

\\,," ~ОIЩ Dr:1 Е 'І 
- ст « ·та. IC)J!P,ft'.PRU"u.m 

е ОлеКСПIIДРОВII'IУ! 

UКRAINIAN UNION О' 
LEASEllOLDEnS ЛND 

ENТREPRENEUnS(SOPU) 
5, С. SkD\ .. rad)' Ilr .. 

Kyl" 04070, 
Ukl'Dlne 

Голові Броварськоі 
I\lіської paдll 

AllТollelllq В.О. 

До С~і.ЛІCJi ~pell~api8 і Пі~ПР~IЄМціЬ УкраїІІІІ звеРllУЛlfСИ чnеНlf СпїЛl\1f ~I. Броuаріь з 
nPllBOДY НОМlрlВ МІСЬКОІ DЛадJl ЛІКВlдуваПf торгівеЛЬШffi маfiДВllЧJfК ТОВ "Овал" по вул. 
ВОЗЗ'ЄДНВННJI. 

Відповідно Рішення Н!! 483-28-05 від 25 жовтни 2007 року ~liCЬKOЇ paдll ТОВ "Овал" 
орендує ДО 25.03.2008 року земельну ділинку, на якій піДПРlfє~щі орендують торгові місци. 17 
сіЧIUI 2008 року ТОВ «Овал» звернулось до Броварської міської ради з проханНJI~f ПРОДОВЖlтf 
термін ореНДІ! земельної діЛИНКJI по вул. Возз'єднанни. Відповідно дО ст. 777 цlfвinы�оro 
ЕОдексу УкраїНИ та ст. 17 Закону України «Про оренду деРЖВВllОГО та КО~fУlfальноro ~IaAll8») у 
разі, якщо протягом місяця віДМОВJI від орендодввци не HOДXOдlIТЬ, то ПlfТВIІІUl Вlfрішуєтьси ІІВ . 
ЕОРІІСТЬ зuвншса. 

Окрім того, звертаємо Вашу увагу, що листом Н!! 2-18/976 від 23.05.2007 року 
ВІІКОНВВЧОГО комітету Броварської міської влад.1 на ім'и СпїЛЮf йшлося, що 12.03.07 р.llа 
засіданні робочої ГРУПlf, утвореніп РОЗПОРJJДЖеННDf MicLKoro ГОЛОВlf 10.01.2007 р. Н!!.03, було 
сс ••• ВllріШСIIО, ЩО до відКРlnТП коI\IуIIвлы�огоo РІІІІКУ ПО вул. Ш. АлеііхеаlП торпвслы�іі 
АlвГrдDllЧJIК ТОВ «Овал)) по вуn, ВОЗЗ'СДІІВІІJІП ІІС будс ЗІІОСІ~ІСЬ)). • • • 

Спілка орендарів та підприємців УкраїНJI поди,urє стурбованl~ ~IДПРIIЄ~I~lВ 
BїдcyrнiCТIO офіційного реагування ,,{іської paдll, за інформацl~, 01рIВI?ИОІО ВІД П~РІІОЩІВ, 
представники міської владІ! замість ULoro здіЯСНІОЮТЬ тиск ІІВ ПJДПРlfОЩIВ З "fCТOIO ІХ переходу 
иаін1П' • І рlІНКИ МІста. rnrrцТCLI\'Y J1JУПУ зв УЧDCТIО 

ВІ!ХОДJIЧИ З викладеного, ПРОСlfМО тep~liHOBO cтвoplmf. де •• ./.- _ 
• . ' ів та піДПрПОЩІВ УКРВІНІІ ДJUI провсдеНIUI 

1рьох. представниКІВ ВІД СПІЛ~. ope~p IВlінації підпРllОщів ІІВІ\')' ТОВ "ОВал)), а 
РОЗCJ1IД ванни" стосовно ВИJlвпенИJI ІНЩІато ІВ ~искр п OBcдeHНJI ВІДПовідН11Х KOHcynьтaцin з 
також Призначити ЗУСТРІЧ з керіВНJЩТВО~1 Спшки ДJUI Р 

• оо OДII 

llетоlO 311JlТrJl напруги, СПРI!чиненоі діяМl1 МІСЬКОl вn ~o Броварська ~Iicькa рада порушує 
На завершення, ПРlfвертаСIО Вашу . ~aгyc ЇЛКОІО та підпрlfОЩВflf З BllкnaдeHoї 

AOCJIntyтi протягом 2007 року домовпеноСТІ ІЗ Д~fII Броварська ~Iicькa рада спонукає 
ПРОблеМІI. Звертаємо Вашу увагу, що ТВКII~III 10 Окрім тoro, відповідно до ЧJfНПОГО 
ПIДQРlll:Aщів ДО не попуЛЯРНllХ дій у стосунках .З H:y~OBO~IY порядКУ і Спілка буде cтaвlml 
31ko1lOдaВcтвa права піДПРJ!сщів будуть ЗDX1lщеН:Н:ОВlfX осіб. 
nll11llll1 про YCYHeHНJI З посадІІ ВIIНІІIІХ у ЦЬO~IY по 

• _ І КО 2-18/976 Від 23.05.2007 р. - 1 арк. 
ДОДВТОІС. 1 Копія тІста Бровврської ~fICiKOI Раді Б в;ріВ ох. Н!! 143 Від І 4.03.2008р. - 3 арк. 

• • • СпїnКlI ~I. ро 
2. Копія звернеllНЯ членІВ 

з поваГОIО, 
DРСЗІІДСІІТ СпіnКIІ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськЬft)if~сп &8 .~1 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ --r-> 

07400. м.6 ОВ8 11, В n. raгa іна І S ....... 294 5"'0 94 2 ' " ..... ... - 24-62-72, ....... _ ..... акс: 5-53-82 

ВIJI ,JJ. fJ5 . .J!J01 но J - tft,rc г 
Ha~ за ____ .......... ______ __ 

г Про B8ДВННJI роз'.снеННJI 

ПрезllДеmy спілки opellДllpiB і 
підпРИЄМців УкраіНІ. 
Хмільовському В.В. 

Розг.JJJrRy.ВПIИ Ваше зве~не~ ~oдo c~iї на тoproBenr.HOt.ty мaRдantппcy ТОВ 
«Овал» , викоRК~М БроваРСЬКОI МІСЬК?І ради повlДОМJIJIЕ, що відповідно до reHepaпьHoro 
пnвву забудови МІста та Проrpами сОЦІanьно-екоНОмі1Ul0ro та КYJ1ЬТYPHOro розвитку MiC1'D на 
2007 рік передбачено проведеRRJI реконструкції вуmщі ВОЗЗ'ЄДНIllПlJl. 

На торговельному мaRдantппcy ТОВ «Овал)) є 200 місць. з вих 140 місць ДJIJI 
• РО3ТlШly.ВВRНJI суб' єктів підприємницької дiJШьності та 60 А.ісць ДJIJI тopIiвni 

сinьськогосподарською продукцією. При цьому, 57 підприємців тoproBem.HOro t..аАданчику 
тов ccOBAJI» мають 2 і більше t.tісць: З них 26 підприємці на даному ринку. 31 мають місця 
на інmиx РИRJC8X міста. За найманих працівників СІШатиnи пода1ХН в 2006 році пише 20 з 57 
підприємців. 

З метою врегулюванНJI ситуації на торговельному M~КY ТОВ «~Ban» 
розпориджеRRJIМ міського ГОПОВІ! під 10.01.07 Н!! 03 БУJіlt створена ~ооча груп~ в ~ ВВIАштl 
працівВИІСИ управлінь і відділів міської ради •• вико~авч~ro КOMIte1)'~ ~11'8PHOI с:пужбll. 
депyraтiв міськоі ради, прива11lИЙ підпрИЄМЦІв, nІ здій~ ~ИlСТЬ на. ДВlIОАІУ 

l 

.. alJ ___ • За резу.:пьтатами робочої rpупи були винесеНІ прОПОЗИЦІI щодо бrДlВllИЦТ8а 
_-аАА3· • АА.......· бnа"'еВВJI у рішеВRJIX МІської ради 

КOМYВIUlЬВOГO ринку по вул.Ш,AnСЙХема, IJQ ЗНara&IU- вІДО ,.- • 
від 1503.2007 N! 261-18-05 1'8 від 26.04.2007 Jё 290-20-05 «Про внесеВВJIЗМlн 1'8 ДОПОВНень до 
• • _. - • 2812.2006 Jё 193-14-05 «Про заuердвВRJI ПроrpвПI 

р1ШeJIIUI БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради вІД. • 2007 рік» вимп передбачені кошти 
СОцiam.во-економічвого та КУЛЬТУРНОro розвитку =мї:' по ву.п.ш.AnеDxема У сро 150 ТJIC. 
ва пр б iвU9.no1'11n коМУВIШЬИОro р ...... " • 

oexryвВRНJI та уд ПАЦ........ . 12 03 07 вирішено що дО BUUCPIlТ1'Jl KO"I)'ВВnЬHoгo 
І'рн. Тако., ва засіданні роБОЧОI rpупи вІД ~ тов "OB~" по вуп.Возз"єднllllU не буде 
рнвку по вул.ш.АлеЙХема торговельний м ~ коМУВlШЬноro PIIHКY чnевів робочої 
ЗНоситись. Крім того, вирішено залуч~ до пр~е OproBeJlЬHOro "11IЙдIIJIЧПICY ТОВ "Овал". 
1'р)'ПИ. вlЩЮЧаючи iBiцia11lВНY rp~y П1дПР11::1::мітет відкрUn ДJIJI співпраці JIК ~ суб'ЄICТII1tШ 

Броварська міська рада та 11 виконав raнізВЦЇJIМИ 1'8 гроt.IIUUIНDIИ Мlста, завжди 
пiдnриємиицькоі ДЇJI:nьBOCТЇ. так і rpом8ДСЬ~:1')' ор 
I'ОТові до СПЇJlJCyвВRШI та конструхтивноro ДІ • 

Зповaroю, 
заступник міського ГОJlОВИ 

Папіщук 
5-10-64 

# 
с.м.БозDК 
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БроJ3Арсы1А МІСЬІ(Д РА ПА КИІВ . 
~ сы�оІI ОБЛАСТІ 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 
Про ПРИПlіllеИllЯ права користув . ання земenы�JIмJI� 

Дlлян(сами, надаlJНЯ в оренду земen . . ы�их ДlJIJ(HOк, надаНИJI 
ДОЗВОЛІВ на ВИГОТовлеНIfЯ теХllіЧItоі документації по 

ОформлеННI~ п~ава I(ОРИстуваннл земельними дiтmlсами . 
JОРИДИЧИИМ 1 ФIЗИЧItИМ особам та внесеf(НЯ змін до рішень 

БроnаРСI,)(ої міської ради 
" 

РозгЛJIItyDши подаНIІЯ земельнщ:о відділу від 09.10.2007 Н!! 2480 щодо 
пр"ПllнеШіЯ . права користування зе~сльними ДЇЛИНI(ами, надання D оренду 
зе~lenьних Д1ЛJlНОІ(, надання ДОЗВОЛІВ па виготовленНJI теХНЇІIНОЇ документації 
ПО оформлеllНЮ права користування земельними ділянками IОРИДИЧНИМ і 
фізllЧlІИМ особам та Вl1ес~ння змін до рішень Броварської міської ради, а також 
враховУІОЧИ те, що РОЗМІРИ земельних ділянок підтверджyzоться відповідними 
АОК}"lеІ1Т8МИ і генеральним планом забудови м.Бровари та керytочись СТ. СТ. 
12,41,42, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу Украі1іИ, СТ.8 Закону Украіни "Про 
оренду землі", Постанови Кабінету Міністрів УIСРаІни від 11.04.02 ~ 502 "Про 
затверджеІШJI Порядку змі1lИ цільового призначення земель, які перебуваlOТЬ у 

вnaCIIocтi громадян j юридичюfX осіб", п. 34 СТ.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", а також враховуючи рішеННJl Броварської "Ііської 
РадІ! а такО)ІС враховуючи рішення Броварської міської ради від 26.04.07 N!! 
~ОЗ-20-0S «Про затвеРД)І(енНJI переліку IОридичних та :фіз.ичних осіб, які етапи 
переможцями ICOНlCYPCY щодо надання земельних! ДlJIJlНOK В оренду в 
м. Бровари від 23.04.2007 РОку», Від 14.06.07 Н!! 365-22-05 «Про затверджеtJНЯ 
переліку IОРИДИЧНИХ та фізичних осіб, які стали перемо~и I(ОНКУРСУ що~о 
надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари вІД 29.05.2007 та ~IД 
04.06.2007 РОl<у» та від 26.07.2007 Н!! 394-24-05 (сПр~ затверджеИНJI перелІКУ 
юридичних та фізичних осіб .икі стали перемоЖЦІІМИ: KOнкypt>: ЩОДО надання 
зс".. ' Бровари від 16.07.2007 роК)?>, ВІД 20.09.2007 N!! 
",CnЬних ДUUlНOK В оренду в м. . 'б' 

450-27-05 «ІІро затвердження перeлircy IOP~ та jф1ЗИЧНИХ ОСІ , и: етапи 
Пе aнНJI земельНИХ ДJЛЛНОК в оренду в м. ровари 
. РСМОЖlVIМи ІСОНІСУРСУ щодо над иції цостїйної комісії з ПJlтань 

81,Ц 04.06,2007 та від 27.08.2007 РОКУ».;а ПРО:них І відносин, архітектури, 
РОЗ~итку та благоустрою . теритоРШ, зем ! 
БУдіВНИЦТва та інвестицій, міська рада ' 

ВИРІШИЛА: 

аиня земельними ділянками, що 
5. ПРОДОВХСИТИ терміни користув І 

перебувають D оренді: . овідanьніСТЮ «Овал» Шlощею 
5.16.Товариству з обме)1(еНОl~ en::o Ma1дaНlmкa по вул. Гагаріна,16 

0,221 О ra Дl1J! обслуговування ToprIВ t . 
tepЬtшом до 25.03.2008 року. . 'зичні особи, зазнtчені В П.П. 2,3,4,5 дa~oгo 
. 15. Попередити JOриДИЧНІ та фІ О 25.11.2007 AorOBOpiв оренди зеМЛІ. У 
РlluеlfliЛ, про необхідність укладення Д ~ 



B~aдкy He'O~b~~e~ ДO~BOPiв ореЩІИ землі, міСЬІса рада буде розгл~' 
qитaиии про Припинення права користування землею. 

· :.' 16.Дого.вор~и·оЬенди ~емельних ділянок п~ре~баqИТI1 !'раво БРоваРСЬkОЇ 
MiCЬKO~ ради ЗМішоватиlоренднr ШІату за земеЛЬНІ ДШЯНІ(И ПІСЛЯ затвеРД)lсеВRя 
нqвих ставок., І •• 

_ у .... випадку . відмови ореJЩарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної Д~mщj. MO>Ife бути розірваний БроваРСЬКОІО міСЬІ(ОIO радОІО в 
o~ocтoPOННЬOМY порЯДІС}'. 
... І, 

CelCpeтa~ ради 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИУвськбfбifl(стr dJ.AЇ 
~ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

в .n. Гага іна, 1 S, тсп. 294 S-40-94 224-62-72. TC:n.-

ВlJj3. ()C . .totYl НІ J -~ г 
акс: 5-53-82 

НаН! 3а ______ _ 

про нвдвmш роз' яснеllllЯ 

,. 
Президенту спinки орендарів і І 
підприємців Украіни 
Хмільовському В.В. 

І' • 

РозrJUDl)'ВШИ Ваше зве~ие~ ~oдo CВТY~i на тoproBem.ROМY маАдaRЧJDC)' ТОВ 
.oBВn» І виконком БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради пов1ДОМJlJlс, що відповідно до ГеRерального 
маву забудови міста та Проrpами соціВnЬRО-екокомїчвоro 'nІ кульtypКОro розвитку міста ІІА 
2007 рік передбачено ПРОDедення реКОНСІрукціі вуmщі ВО33'ЄДКВВJIJI. 

на торговельному маіідакчику ТОВ ссОВIJI)) Є 200 мїcцr., 3 них 140 місць ДJIJI 
рmamyвВИIUI суб'Єкtiв пiдnриємвицькоі діяльності та БО місць ДJIJI торriвпі 
сiJJЬськоroсподарською продукціЄlО. При цьому, 57 підприємців торroвc:nькоro майданчшсу 
ТОВ «ОВАЛ)) мВІО'ІЬ 2 і більше місць: 3 ких 26 підприємці ва даному ривку, 31 M8Iorь MicЦR 

. ва інших ривках міста. За вайманих працівників спnatИJШ подаtкИ D 2006 році лише 20 3 57 
підприємців. 

З .етою врегулювання ситуaцtї на тoproBenь1ioмy маЯдакчиху ТОВ "?вan» 
розпорядженщrм ,4ЇсьІСОro ГОnОВІ! під 10.01.07 N! 03 БУ11М ствирена р~БОча груп~ в ~ DDІАпши 
Dp8ЦЇDвики упрaвnівь і Biддi.niB міської ради,. вико~авч~ro KOмrreтy~ с:8І!lТ8РВОІ cnyжби, 
дenyraтiв міської рВДИ, приватвий підприємцІВ, JIК1 здіА~IПОlorь ~K1C'tЬ ва. ДВllor.IY 
MaDдaнwuucy. За результатами робочої rpyпи були ~eceв1 ПРОП03~1 щодо бr~цтва 
комуват.вого pllВ1t)' по вул.Ш.Алейхема, ві зlI8ЙIПJIИ В1ДображеllJlJl у РJlllе~ МlСЬКОI ради 
lід 15.03.2007 N2 261-18-05 'ІВ від 26.04.2007 N! 290-20-05 cd1po внесеввя ЗМІВ 'ІВ доповнень до 
• _. - .. 28122006 N! 193-1+05 (<Про затверДЖСIIВJI Програми 

рlШCIIВJI Броварсько! МlСЬКОI р8ДВ ІД •• • 2007 ріа JDCИNИ передбачені кошти 
СОціlJJЬво-економіЧВО~ та культурноГО розОВТК)' = :с:. по вул.Ш.AnеRxема у сумі 150 тис. 
ва проCJC'l'YВ8ШDl та буДlВВИЦТВО ..комувruп:во~ Ез 07 виріше~о що дО BЇДКPJl'l'D хомувaпr.воro 

. rpи. Також, ва засlдaиві роБОЧОJ rpyпи вІД _. тов "Oв~ ho вуЛ.возз"єдвlUlRJl пе буде 
РИНКу по Dуn.Ш~AnеА:хем~ торroвenьвиіі м oe~1 кЬмуввnьиоro ривку чпенів робочої 

L 

ЗRОСИТИСЬ. Крім ТОГО, ВИРlшево З8JI)"I~ до пр ів тoproBeJlLKOro r.IIIЙДDВIJIUCY ТОВ "Оввп". 
rpупи, ВICJПОчаюrпr ініціатиDНУ rp~ mдПРІI:: ІЮмітет Ri~m дп_ cnїRnpaцi .к з суб'F.1П'8ММ 

БроваРСJtка міс"ка J1aдa та 11 RMrrn"a8. орган' їзвцї· та rpоМВДIUI8МИ MЇcra, завжди 
. .. і rpомвдсЬКИМВ 
IUДnpИЄМlllЩЬкоі ДUUlЬноcn, так .МОГУ 
I'OtoBi до спinxyвввия та конструктивноro J». • 

3повaroю, 
3ВC'1'y1U111К мicr.xofO голови 

ПапіЩ}'Jc 
5-10-64 

. С.М.ВО3ВJПC 

., ., 
• .J 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КиївськоІ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧий КОМІТЕТ 

01400. м. Бровари. 8У;]. Гаrаріиа. 15, теn. (294) S-40-94 n·1 L"I_7"' • 
..- • • ..-u... .... Пn.- факс. S-53-82 

Наю_--- 38 ______ _ 

rnpo Прllп ... нення робот ... 
РІІНІ\}' ,.Овал'· по вул.Воз-
1'єднан,..я м.Бровари 

-, ,. 

,. 
Народному д~Пугату Уk"раїни 
Сільченко В.А. 
вул.Грушевського,5 
м.Киів 01008 

Гр. Петренко H.J. 
вул.Короленка.70-б. кВ.98 
м.Бровnри .07400 

На виконання .!10ручення Київської обласної .1еРil\аВIiОЇ а.1міністраціі 'J 

ПР"80ДУ колеkїИВНОГО звернення приватних піДПРlІємців торгівельного 
.lпіідаНLIИk~ •• Овал·· щодо продовження роБОТІ! '3азначеного P"'fl\"y на зе1\lenЬ.lіЙ 

Аinянці по вул .8033' єднання. виконавчий комітет Броварської міської РIUIІІ 
повідомляє, що зазначене питання неодноразово розглядаЛося на осоБШ:тJIХ та 
виїзних прийомах керівництва міСТ3, на засіданнях виконавчого комітету та 
Броварської міської Р8..1и. . 

З r.reтOIO реалізації Генерального Пn8НУ місто.. затверджен~ro рішенням 
Броварської міської ради від 26.08.99. N!150-11-2З, рішенням MiCbKB.IKOIIKOMY від 
26.01.05. К!!30 передбачена реконструкuія вулиuі ВО']З·Ед~ання. ШИРllна JlКОЇ ПОВ.lнна 
дорівнювати 30 м в межах червоних ліній. ТеР.lторія іСJlУЮЧОro РІІНКУ •• Овал" буде 
811користана при реконструкції та РОЗШllренні вулиці у вігповідності '3 '3атверджеН.I~1 
профілем. І 
r Розташування· РИНI\"у .. Овал" по .вул.Возз·єднан~я FОРЮЄ незручності ДlJЯ 
rpo~(aдRH міста, про що свідчать чисельні скврr:и І зqернення M~~кaHцiB І О-го 
'liкpopВnOHY. Транспортне сполучеllНЯ 3 10-м Mlкpopa~O~OM 3J1IIIСНЮЄТЬСЯ_ П~ 
8Уп.Возз'єднаННJI та через проїзди ЖlrrловиХ будинкіВ·.IЯКІ '3 .. а.хо~ся ~ раиоНl 
.упиці С 0- ·влеlО вздовж ПРОЇ'3ної чвст~ни ВУЛІЩІ 80'33 єднання . ТИХІИНОЮ ТОрГI • . І .ІХ собі в 
~ОРIОIOТЬСЯ неб~печні ситуації ДІІЯ руху ~ешкаl{ЦIВ Mlc;ra ;0 тp:~~:: · т;гі8Лі' 
'кі . -ЩЇЙСНІОЮТЬ пасажирські і грУЗОвВI ~ере=::нt.Я а звернення KepiBH"I1ТВ~ 
Po3Тawo r евськоro та вул. 033 ЄДН • • 
~ .. ваних по вул. руш . о овження оренд •• земельної ДШRНIG', 
~B .,Овал'· та приватних підn~иємЦ1В ut.0Aoo~Po: ?006р .Н!! ·26-05-05 ТОВ .. Овал" 
РIIUенням Броварської міСЬК01 Ради вІД '. ';;кою (o~eHдa) дп. обслуговування· . 
qРО~овжено Tepl\1iH Kop.1CТYBaн~JI зе".enьно~~: та запрЬпоновано 3BepHynlCJI ло 
ТоР~IВельного майданчика терМІНОМ ~? З 1. ;~a :'ддя отрJмвння торгівельних nлощ. 
~РIВн.щтва інших ринків H~ т~ритор~ м.5р . Р міськоГо rl ИНI\1' по вул.Фрунзе,2, які 
РD1г.nянути МОЖІІивість торГІВЛІ на маидвнчик8Х. і • ~ 

• І І .. --І 

l . _". ..,....-,..~,.~ 

І 



I~ВПIIТD~~~і в :!Ні pJOoтl1 ПО вихідним ;'АМ і на ИК11Х 10ВC:~I' Ilе Ве.!1&:ТЬС:Я Topri8J1A В РООО'lі ДНІ ТІІЖНJI. .., • 

з метОIО проведеНІІЯ роБІТ по ВПОРRl1l\)'ваННIО і 1агалЬІІОМУ ОЛОГОУСТРОІО 
теРlІторііі і~IiУI~чltх .. т~ргов~ы�ихx маJil1внчиків та на виконання рішеНIІЯ вш,онкому 
6роваРСЬКРІ MICЬKO~ радll ВІД 26.01.05. .N'!!ЗО ШОДО peKOHCТPYKuiї ') Р01W.lреIШJlМ 
ВУJl.ВО'3'3'ЄJ1~аи~я, РІшенням БроваРСЬk?ї MiC~KOЇ рад .. від 23.11.2006р. Н!! 1~9-II-05 
'ГОВ ,.Оврл ВІдмовлено в продовжеНІ теРМІНУ КОР.IСТ}'вання 'J~мелЬНОIО .t1IЛRНI\ОIО 
JlJIЯ обслуroвув~~ня ~рГі~ельного мartданчнка в 1В'ЯЗ,,)' 1 суспіЛЬНОIО потреБОIО 
міста в 3a'3HB'leНlI-I теР'.ТОРI1, 

Вllділені КОШТІІ нЬ проеl\"1)'вання комунпльного р"нку. замовником Вllступає ВКБ 
6роворської міської рад .... Після завершення будівниuтва комуналыІгоo РІ ІІІ КУ БУJlУТЬ 
запропоноваНі торгівельні площі підприємuям 'J торгівельного маR.!Іанчнко P"H"~ 

"Овnл·'. . 

Зповагою 

ВІІІ\ОНУІОЧИЙ обов' ЯЗКИ! 
міського roлови- і 
заступник міського голови 

• 

·0· 

• 

ОО 
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БРОВАРСЬКА РАЙОННА 
CAJIITAPHO-ЕПJ.дЕ~Jодоrl1.[НА 

СТАНЦІЯ 
07400. )f.Броварн, вул.Шевченка, 12 

ТСП.4-20-37 
lіц«# )) 17ft' _ _ l007p H~ р", 
_____ ...... НІ! __ . -

Місько:,І}' ГОЛОВІ 
1f.Бровари 

A"TOrJeWCo В.а. 

РОЗl':1JIНУ8ШИ npе.астаВЛё:ві мвтеріа.lІІ - .'ВІСТ ивча.'1ьника земельного 
відділу від 02.04.07р. N! 891, РШJеJ:lЮ1 іивс:спщНікоі Paдll міста від Об.03.07р .• 
ІllкоnіЮВ&ННJI з СІІтуаціііного пзан}' Броварська держаана санітарно
еnідеАlіологічна CJ1ужба неп о r о Д ж у r місце розтamyвaвшr земельної 
дЇJuIвки орієнтовною JШощею О. 38ra під розмїшенвя І\ОJl.{)'НВnЬИОГО РIІНК)' по 
ву.1. Шоло~-А,еАхе1іа В районі 30Ш На9 ~,.Броварп в зв'.І3І\У 3 

НСВJ.nра.\f8ИIU1М ~анітарно-захисноl 30Юl SON від меж рІоІНКУ до ~,еж »"'И1':ІОВО( 
забудови. загальноосвітніх, .mmчих устаИ()8 і зак:тanін ( "ВетеРlшарно
Санітарні правила .:L,1I РИНКІВ); ВІД 04.06 96р. N92З). 

rO:t08Н11[~aa~~I!1~ 
caнiT~'" 
ьроваРСІі 

ЛwеДllиець Л.В. 
4-40-33 



ДЕПУТАТ БР.~ВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КИІ~СЬКОЇ ОБЛАСТІ 



БРОВАРСЬКА CIIJJJКA ВЕТЕР А 'DYb Ійви 
(В - nпuJВ ВАфГА~СТ'А'DW 
OIВlВ -ІВТЕРJI А 1'n n.&u.' n.&u. 

~ОВAJПСТІВ) 

07400, КИlвськл ОШІ., М.ВРОВАРИ 
, Вуn.IlE3AJIEЖВоСТІ ЗВ кім 105 

ten.S-S1-6' ' • 

Депутату Броварської 
міської ради 
РатвікОВУ д.г. 

Шано_RВЙ Дмитро ГеввдііОВIІ'І! 

ЗАЯВА 

в 3В»ПХУ 3 '1'ИМ, ЩО ва оротаі S мїCJЩiв DКовввчі opraвв Броварсиоі місьхоі Ради 
ве бlDDlOТЬ вирішувати ваступві ПИТ8IIIIJ(: 
1. прийвитв в експлуатацію будвиох за адресою К. Бровари бул.Незапеж&Ості 14/1 
2. Надати ордери ва отрим8IIJUI квартир 9 ЧJIeIiaм Cпinки 

Прошу Вас ВIШЮЧВТИ даиі ПІІТ8ИІІІІ ОСИОВВІІМИ ва черroвій сесії Броварсьхої міСІІJCOї Ради, 
розrJUIД JIJCИX провести В првсутвості 1ШеВЇВ пpaвпiвu Cпinки. 

Зuовaroю, 
Гопова еВА М. Броварв 

• 
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