
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження Програми передачі.., 
~ртожитків у власність територіальної громади І 
М1ста Бровари та реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків на 2009-2011 роки 

Відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу 8 Закону України «Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», керуючись 
пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядуванюі в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 

комунальної власності та приватизаціі, міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму передачі гуртожитків у власність 
територіальної громади міста Бровари та реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків 2009-2011 роки (додаєrЬСJl). 

2. УправліННJIМ, відділам виконкому, підприємствам установам та 
організаціям міста забезпечити виконання Проrpами. 

з. Управлінню комунальної власності щорічно надавати звіт про хід і 
результати виконaННJI Програми на розгляд ~eciї Броварської міськоі ради. 

4. Контроль за виконанням цього рuпеННJI покласти на заступника 
міського голов ... Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки місько 
голови - секретар ради 

м. Бровари . OtJ 
від ~ 6. ()..$.tf{O 
Н!! .(06.t,-jУ;-ОГ 

І.В.Сanожко 
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ПРОГРАМА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Броварської 
міської ради 
від І6'. 0.1. гіО()9 
N!! 7()/J,t -S9-{)§" 

ПЕРЕДАЧІ ГУРТОЖИТКІВ У ВЛАсmсть ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
М. БРОВАРИ ТА РЕAJПЗАЦІї ЖИТЛОВИХ ПРАВ МЕШКАІЩІВ 

ГУРТОЖИТКІВ НА 2009-2011 РОКИ 

ЗАГ Альт ПОЛОЖЕННЯ 

Програма передачі гуртожитків у власність територіальної гРомади 
міста Бровари та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (надалі -
ПроГрама) розроблена на виконання закону України" Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків". 

Програма передбачає досягнення таких головних цілей: 
1. Забезпечення передачі у власність територіальних громад 

гуртожитків, що перебувають у державній чи іншій власності та розташовані 
в м. Бровари, у визначений законом порядок та строк; 

2. Проведення заходів, пов'язаних з прийняттям у комунальну 

власність гуртожитків (як цілісних майнових комплексів), а саме: 
виготовлення необхідної технічної документації; проведення капітального 
ремонту. 

з. Приватизація жилих приміщень у гуртожитках. 
Програма визначає об' єкти і порядок передачі, основні заходи, 

законодавче, фінансове та організаційно-інформаційне забезпечення, а також 
порядок здійснення громадського контроJПO за розподілом та утримання 
житла у гуртожитках які підлягають передачі у комунальну власність 
територіальної громади міста Бровари. 

РоздіJJ 1 
ПереJJік гуртожитків на які ПОШIIРЮЄТЬСЯ дія Програми 

1.1. Передачі до комунальної власності та приватизації мешканцями 
підлягають гуртожитки, які є об'єктами права державної чи комунальної 
власності, та гуртожитки, ~ ~еребувають у повному госп~дар.:ькому Biд~i 
чи в оперативному управлІННІ m~приємств, установ, ?Р~lзацIИ З УПР~1Ння 
житловим фондом незалежно ВІД форми влаСНО~I, крІМ гуртожитК1.В, ~~ 
знаходяться на балансі військових частин, закладІВ, установ та органlзацlИ 

Збройних Сил Украіни та Міністерства внутрішніх справ Украіни. (Перепік 
гуртожитків згідно додатку 1) 

Розділ 2 
ПОРЯДОК підГОТОВКl1 ГУРТОЖllТків до передачі 



2 

о.. 2.1. Пер~дача. гуртожитків у власність територіальних громад 
ЗДІИСНЮЄТЬС~ ВІ~ПОВІДНО до Порядку, передбаченого Законом України «Про 
п~реда;у об ЄКТІВ пр~ва державної та комунальної власності" та прийнятих 
ВІДПОВІДНО до ~~oгo ПІдзаконних актів, з урахуванням заходів цієї програми. 

. 2.2. КОМІСІЯ з проведення інвентаризації гуртожитків та обстеження їх 
~еХНІЧНОГО c:raHY .протягом ш~стимісячного строку З 01.01.2009 проводить 
ІнвентаризаЦІЮ ВСІХ гуртожитКІВ, що знаходяться на території м. Бровари. 

2.З. Передача гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари здійснюється за 
рішенням власника (уповноваженої власником особи), або за рішенням суду. 

2.4. Прийняття гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари здійснюється за 
рішенням Броварської міської ради. 

2.5. Передача гуртожитків, що Є об'єктами приватної власності, у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари здійснюється на 
договірних умовах відповідно до чинного законодавства. 

2.6. Після прийняття гуртожитку у власність територіальної громади 
м.Бровари Броварська міська рада приймає на сесії в межах своєї компетенції 

рішення щодо чодальшого його використання. 

Розділ 3 
Приватизація ЖlfЛИХ ПРllміщень у ГУРТОЖllтках. 

З .1. Громадяни, які проживають у гуртожитках, що перебувають у 
власності підприємств, установ , організацій у процесі корпоратизації чи 
приватизації, набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень 
після передачі таких гуртожитків У комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари за умови, що вони фактично про~вають у таких 
гуртожитках правомірно і тривалий час .(не менше п'яти роюв). . .. 

З.2. Приватизація жилих ПРИМІщень У гуртожитках ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 

IШIJIXОМ: 

З .2.1. безоплатної їх передачі ГPOM8ДJIНaм з розрахунку санітарної 
норми 21 квадратний метр загальної .nлощі. на наймача і кожного члена його 
сімї та додатково 1 О квадратних меТРІВ на c~.. . 

З.2.2. продажу надлишків загалЬНОІ ПЛОЩІ жилих ПРИМІщень 

громадянам, які мешкають У них. 
з.з. для приватизації жилих приміще~ у гуртожитках 

використовуються приватизаційні папери - ЖИ:ЛОВІ чеки В порядку , 
передбаченому Законом України «Про приватиз~1Ю державного. житлового 
фонду» з урахуванням залишкової ваРТОСТІ жилих ПРИМІщень, що 

приватизуються. 

Розділ 4 

П .. мельної діЛЯНКII, на якій розташоваllО ГУРТОЖИТОК, 
раВОВllИ статус зе оо о 

та ПРllБУДllllКОВОI теРllторіі 



з 

4.1. Вла~ником зе~~льної ділянки, на якій розташовано гуртожиток, та 
приБУД~~КОВОІ теРИТОРl1 навколо нього, а також на якій розташовано 
К?ЛИШНІИ гуртожиток (~K цілісний майновий комплекс) після прийняття 
РІшення про приватизаЦІЮ жилих приміщень у гуртожитку чи про надання 
w • 
иому статусу житла СОЦІального призначення є територіальна громада 
м.Бровари. 

4.2. Зміна цільового призначення земельної ділянки, на якій 
розташовано гуртожиток (як цілісний майновий комплекс) та прибудинкової 
території навколо нього забороняється (крім випадків передбачених чинним 
законодавством). 

Розділ 5 
ЗаХОДl1 ІІа ВllКОllаllllЯ ПрограМIІ 

Заходи по передачі гуртожитків у власність територіальної громади 
м.Бровари та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків здійснюються 
у відповідності до Плану заходів згідно з додатком 2. 

Розділ 6 
Організаційне та інформаційне забезпечення 

6.1. Постійна комісія із забезпечення реалізації житлових проблем 
громадин м. Бровари проводить щотижневі засідання за участю 
відповідальних виконавців Програми, з метою розгляду результатів 
виконання Програми та вироблення пропозицій з метою ії кориryвання, в разі 

необхідності. . 
6.2. ДосТуп ГPOM8ДJIН до інформації про передачу ryртожитків у 

власність територіальної громади міста Бровари та реалізацію житлових прав 
мешканців гуртожитків досягається ШJIJIXом розміщення щоквартального 
звіту про виконання програми на інтернет-ресурсі Броварської міської ради 
та у газеті «Броварська панорама». 

6.3. Організація засідань комісіі із забезпечення реалізаціі житлових 
проблем ГPOM8ДJIН м. Бровари та підготовка звітів по виконанню Програми 
передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Бровари та 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків покладається на управління 
комунальної власності Броварської міської ради. 

Розділ 7 
Фінансове забезпечення 

7.1. Фінансування заходів, пов'язаних з прИЙНJlТТ~ у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари ГУРТОЖИТКІв (як цілісних 
майнових комплексів), а саме: на виготовлення необхідної технічної 
документації, проведення капітального ремонту тощо, здійсlПОЄТЬСЯ за 
рахунок коштів державного бюджету. . . . 

7.2. Фінансування Програми переД~ЧІ .. ~ТОЖИТКlВ у влаСНІСТЬ 
територіальної громади міста.Бров~ри та .реал1Зацll житлових прав мешканців 
гуртожитків здійсlПОЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З додатком 3. 
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Розділ 8 
ОчікуваІІі результаТl1 

8. Виконання Програми повинно забезпечити реалізацію 
конституційного права на житло громадян, які на законних підставах 
проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких 

громадян, або для проживання сімей. 

Виконуючий обов'язки міськог 
ГОЛОВИ - секретар ради І.В.Сапожко 
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Додаток Х!! 1 
до Проrpами передачі гуртожитків 
у власність територіальної rpомади 
м. Бровари та реалізації житлових 
прав мешканців rypтожитків 

Перелік гуртожитків на які поширюється дія програми передачі 
гуртожитків у масність територіальної громади міСта Бровари 

та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2009-2011 роки 

.,Q = Тип rypтожитку 

1-<._ (ryртожиток для 
Майновий статус .2 ::f 

Власник гуртожитку Адреса rypтожитку ~ :z: одиноких, 
rypтожитку 

.,Q aS 
сімейний, або r:: ~ .- а 

~ cu змішаний) ::s 
2009 рік 

Територіальна громада вул .. Білодубравна, 14 комунальна 77 Змішаний 

м.Бровари 

вул .. Гагаріна,12 комунальна 117 Змішаний 

-"-
-"- вул.ГрytПевського,1 комунальна 385 Змішаний 

-"- вул.Металургів,9 комунальна 25 Сімейний 

-"- вул .. Металургів, 1 3 комунальна 52 Сімейний 

-"- вул .. Енгельса,1 О б комунальна 178 Сімейний 

-"- вул .. Кyryзова, 1 О комунальна 92 Змішаний 

-"- вул. Київська, 298-а комунальна 671 Сімейний 
Дарницька дистанція вул.Кирпоноса, 11 відомчий 270 Змішаний 
цивільних споруд 

Брова,,-ська дРукарня вул .. С.Разіна.24 відомчий 7 Сімейний 
- -~ -
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2010 рік 
1. ВАТ «Софія» бульв. Незалежності, 16 б державна 450 Змішаний 

2. ВАТ «Софія» бульв. Незалежності, 16 в державна 419 Змішаний 

З. Казенний завод вул.Короленка,65 державна 180 Змішаний 

порошкової металургії 

4. Територіальна громада вул .. Оболонська,47 комунальна 120 Змішаний 

м.Бровари , , , 
, 

5. Завод НКО вул .. Оболонська, 72 державна 74 Сімейний 

6. кп Райсільroсmехиіка вул. В.Інтернаціоналістів, державна 25 Одинокі 

12 
7. П3Е-60 вул .. Геологів, 5 державна 21 Сімейний 

8. Територіальна громада вул .. Шевчеика,12а комунальна 210 Сімейний 

м.Бровари 

2011 рік 
1. Броварський завод вул. Гагаріна, 12-а відомчий 500 Змішаний 

будівельних КОН~-.І.I-ІУ1ЩіЙ 

2. ОП вул. Київська, 296-а державна 189 Сімейний 
(d)роваРИ-пРомжитлобуд» 

З. СП «Завод Тооrмаш» вул.ІСраСОВСЬКОГО,19 відомчий 80 Змішаний 

4. lU1(~остозагін-112» вул .. Кирпоноса, 15-а відомчий 78 Змішаний 

5. АmlЗ209 вул.Оболонська,45 відомчий 85 Змішаний 
6. ПДБПN!!2 вул.ІСраСОВСЬКОГО,2 державна 105 Змішаний 
7. ЗАТ «I1nастмас» вул. Незалежності, З б державна 305 Сімейне 
8. ДІІ (~еблевик» вул. В.Інтернаціоналістів, держ~1!.-: .. • 60 Сімейний 

7б ~ .,.Qjo І ~~ 
9. Територіальна громада вул. ІСОТОВСЬКОГО,6 - ' ... M~·~ 'О" -

м.Бооваои ,,'" r"'" 
~I . 

. ~- 'о 
'SJ.\ :-JtA,:. u v' ., '. ....~ 

Виконуючий оБОВ'lІ3КИ міСЬКОГ ГОЛОВИ - секретвр рв; . ~~ І.В.Сапожко 
~ ~ 
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Додаток N!!2 
дО Програми передачі rypтожитків 
у власність територіальної громади 
м. Бровари та реалізації жит~ових 
прав мешканців rypтожитків 

!Ілан заходів по передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Бровари 
та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2009-2011 роки 

N! Назва заходу 

піп 
1. І Підготовка та проведення інвевтаризацll 

гуртожитків та обстежеНВJI іх технічного стану, 

паспорТНОГО режимУ. 

2. І Складання кошторисів на виготовлення 
кошторисної дo~eвт.udi та проведення 
капітальних ремонтів; 

3. І Подача з8JIвок на фінансування з державного 
бюджету заходів, пов'JlЗВИИХ з прИЙНЯТТям 
гуртожитків у комунальну власність 
територіальної rpомади м. Бровари: 

- виготовлення технічної дo~eHтaцiї, 
- проведення капітального ремонту; 

4. І Підготовка та прийнятrя у комунальну власність 
територіальної rpомади м.Бровари гуртожитків. 
Визначення статусу гуртожитків; 

Відповідальний за підготовку 

YJККГ, 

У~авління комунальної власності 

кп «Служба замовник&» 

Фінансове управління, 
Управління комунальної власності 

YJККГ, 

Управління комунальної власності 

Термін виконання 

березень 2009 

березень 2009 

квітень 2009 

березень 2009 -
грудень 2011 



5. І ПроведеННJI роботи по встановленmo законних 
підстав реєстрації та фактичного проживанНJI 

мешканців гуртожитків. 

6. І ПDиватизація жилих приміщень в rypтожитках; 
7. І Організація та BeдeННJI суцільного обліку 

громадив, икі проживають у гуртожитках та мають 
аво на ОТDимaнНJI соціального житла 

8. І CтвopeННJI наглядової ради 
(контроль за розподілом та утрим8ШIJIМ житла у 
гуртожитках); 

9. І СтвореИНJI спеціального фонду розвитку 
гуртожитків та житла соціального призначеИНJI. 
РОЗDобка ПоложеННJI ПDО Шонд. 

10. І Підготовка щоквартальних звітів по виконанню 
Програми та розміщеИНJI іх в ЗМІ 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

відділ з житлових питань; відділеННJI 
гpoM8ДJIНcтвa паспортної та 

міграційної служб Броварського МВ 

ГУ МВС Украіни в Київській області, 

баланСОVТDимvвачі 

УпоавлінНJI ко . . 
ВІДДШ З житлових питань, 

УправлінНJI праці та соціального 
захисту населенНJI 

УправлінНJI комунальної власності 

УЖКГ, фінансове управлінНJI, 
юридичний відділ. 

УправлінНJI комунальної власності 

після передачі 
гуртожитків у власність 
територіальної громади 

м. Бровари. 

безсТDОКОВО 

постійно 

згідно з положенНJlМ, 
затвердженим, 

Кабінетом Міністрів 

Укоаїни . 
КВІтень, травень 

щоквартально, 

до ЗНЯТТJl прграми з 

КОНТDолю 

І.В.Сапожко 



пОДАННЯ: 

Начальник Управління 

комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

~ К.С.Вознюк 

.,.. JA}J\1~ '... В.В.Руденко 
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Додаток N! 3 
до Проrpами передачі гуртожитків 
у власність територіальної громади 
м. Бровари та реалізації житлових 
npав мешканців гуртожитків 

Фінаисуваини програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади 
м. Бровари та реалізаціі житлових прав мешканців гуртожитків на 2009-2011 роки 

ТИС.І'рН 

Програма Потреба у ПЛан. фінансування 

фівансу 2009 2010 2011 
ванні міс 

. . 
всього держ всього держ МІС всього держ МІС 

бюд це бюд це бюд це 

жет вий жет вий жет вий І 
бюд бюд бюд 

жет жет жет 

2 З 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
Проrpама передачі гуртожитків у 

власність територіальної rpомади 

міста Бровари та реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків 

Мета: здійснення заходів, 

направлених на поетапну передачу 

гуртожитків у власність 
територіальної громади міста 
Бровари та реалізацію житлових прав 
мешканців гуртожитків 

--
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Завд8.ВIDI 1 
ВиroтовлеННJI технічно і документації 81 
ва гуртожитки 

Кількість об' єктів 27 

Завдавв.и2 . 
ПроведеВШІ капітальвого ремонту 52000 
гуртожитків 

Кількість об' єктів 27 
Загальна вартість робіт по 52081 
виготовnеmпo технічної документації 
та проведеmпo капітального ремонту 
гуртожитків 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 

комунальної власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

~ к.О.ВОЗНЮК 

~ Ylrtt.'\/' \ В.В.Руденко 



БРОВАРСЬКА МІсьКА РАДА КИівськоl ОБЛАСll 
УПРАВJlI н нЯ КОМYНAJIьпоі ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БРОВlРIІ, ВУЛ.Гlraріиа.18, Т. '-10-63 

Від 1'/· t>~ . JдDSN! /У() 
НаН! за -----

Виконуючому обов'JlЗКИ міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Упр комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради березні 2009 року наступні ПИтaниJl: 

1.Про н8Даиия дозволу комунальним підприємствам на списaИИJI 
основних засобів, що перебувають у них на балансі. 

2. Про Н8ДанШl дозволу на безоплатну передачу закінчених 

будівництвом об'єктів, що перебувають на балансі відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради. 

З.Про затверджеНШІ Програми передачі гуртожитків у комунальну 
ВJIacнicть територіальної громади м.Бровари 

Начальник УпрaвniНШI 
комунальної впасності к.о.возиюк 
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