
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киr 
ВСЬКоІОБЛАСП 

УправлlННR ЖІІТJJОВО-КОМУ 
налЬНОГОГосподарства 

07400, Кпівеька область, 1\1. Бровари Г 
,вул. рушеDСЬkОro 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

від І//. ()4 J,t)~ Н!! /J,!.~,P9 
нан! 38 ___ _ 

Про УТРИМ8НJUI зупинок 

Виконуючому обов'язки міського 
голови-секретарю ради 

Сапожку І.В. 

СЛУЖБОВА 3АІ1ИСКА 

Шановний Ігоре ВасильовичуІ 

26.02.2009 на 56 черговііі сесіі Броварськоі міськоі ради управлінню житлово
IОМУНIШLн~:о господарства було надано протокольне доручеННJJ - розробити Правила 
ехспnyаТ8Ц11 та УТРИМaRНJI зупинок. 

В ході ВИКОНaRНJI доручення з'ясовано, що правила утримання малих 
архітепурних форм (далі - МАФ), до яких відносяться і зупинки, вже передбачені у 
"Правилах благоустрою території по забезпеченню чистоти і порядку у м. Бровари", 
затверджених рішенНJIМ Броварської міської ради від 29.11.2007 N!! 545-29-05 (далі -
Правила). 

цими Правилами, зокрема пунктаМИ 4.5, 4.6., 4.8, 6.2. визн~чено Відпов~них 
за орraвiзацію прибирaнНJI прилеглих дiJIJIH~к, знищеННJJ. б~'JJН1В, ВИВСЗeННJJ CMI'lТJI; 
DyIDcroм 7.2. - відповідальних за утриманн.в всІХ споруд, та ІНШІ вимоги щодо утримання 

території і будинків та споруд (додаток 1). "_ 
Відповідно до п.12.1, Правил вови "містять зaranьноо~в ПКОВІ на терИТОрl1 

. . ІД' алЬНI'сть 3nДНO ст 152 Кодексv МІста норми, за порушеННJI яких наступає ВІДпов • J 

Укр .. • • , ушенн.в" 
В1НИ про aдмunстративю правопор с ~i та У1РИМaнRJJ зупинок У м. Бровари 
Таким чином, розробку Правил e~ ппуа іі по забезпечCJППO чистоти і 

додатково до існуючих "Правил благоустрОЮ територ 
порJlДXy у м. Бровари" вважаю недоцілЬНОЮ. ати правила У1РИМ8ННJI зупивок 

В разі необхідноcri більш детально регламе:чити їх окреМИltI розділом до 
~cькoгo 1ранспорту У місті -. пропоную в 
ІСНУЮчих Правил шляхом BHeC~ННJI ЗМІН. ної іНфОРМації ЩОДО зупинок марmpyrниx 

З метою О1римaнRJI бшьш Деталь мунального господарства проведено 
транспортних засобів міста упрaвnіННJIМ ЖИТЛОВD-КО 
іх інвентаризацію (додаток 2). 

n авиn - На 1 арк. 
Додатки: 1. Витяги з ~ изації _ На 7 арк. 

2. Результати Інвентар 

1t_. З повагою 
&ЧЧlJIЬник управліННЯ 

В.О.Морозова 



Додаток 2 
Іввентаризаців зупинок маршрутвп транспортних засобів 

М. Б .ронари 
Форма власноСТЇ Назва зупинки, вапрвмок руху Адреса розміщСНВJI Н8JlВиість Нuвшсть HIUlВВЇcть HIUlВВЇcть N! ." павinьйону урн павільііоиу піп з)'IlИIUCИ дорожнього "кишсш Д1IJI 

зваку 5.41, заїзду очікувВИВJI 

техвічвиі маршрyrвого пасажирів, 

став автотранспорт тсхніч.стан 

1 2 З 4 5 6 7 8 
Вул. Кпівська - ( на рекон". "'y~1! 2008 р. ) 

1. , "Автошкопа" (паКиів) І Вул. Київська відсутній є в HВJlВHOcтi від~ій Biдc:~ -., 
~ ,,АВТОШlCоna" (па Чсриirin) Вул. Київська відсутніl є в HВJlВHOCТЇ Є В H8JlВНOCТЇ BiдcyтнJI КOAlYl.вnьнa 

є в HВJlВHOcтi відсутній віщ:утНJI - ,.,Бі'ІСОСЦЬ" (ва Киів) Вул. Київська відсутній -,. 
з. 

відсyrній є в HВRВНOcтi 
• ~.и 

BiдcyтJIJI - .,вітерець (па Червiriв) Вул. Київська B~nиJ -А 
Г-. -

відcyrнiй Є В наивності відС}'"11!ій відсутня .п, '''ок" (ва Київ) Вул. Київська -S. 
6. .п.lПСІЩох" (ва ЧерпіІів) Вул. Київська відсутній є в наивності відсyrвій Biд~ -
7. ,Декарва" (па Киів) Вул. Київська відсyrній BiдcyrRJI є в П8JIВності є в пDIIВНОсті КОАIYJ'DJJьпа 

8. ,декарва (аа ЧерніІів) ВУЛ. Київсьха, 94 відсутній відсутня є в H8JlВНOCТЇ Є В наявності привата 

пп Шербак С.В. 
9. "СтариА цеи1'р" (аа КИЇВ) Вуя. Київсьха, 149 відсутній є в HIUIВJIOcтi Є В HВJlВНOcтi Є В HВJlВHOcтi привата 

пп Сllрічев О.Р. 
10. _~Старий цеmp" (аа ЧервіІів) Вул. Киівська • !.и 

Є В BIUIВJIOcтi Є В HUВHOcтi Є В HВJlВROcтi КОАIУНDJlЬиа 
BJД,,'y&oиa 

11. .,РO:Jвиmca" (на Киів) Вул. Київська відсутній є в иlUlВВОсті Є В BIUlВBOcтi Є В НВJIВHOCТЇ KOAlYlIDJIЬHa 
12. ,'рО:Jвиmca" (ва ЧерніІів) Вуя. КиївСЬ1С8, 168 відсутній є в HIUIВJIOcтi Є В HВJlВНOCТЇ Є В нмвності прllваmа 

пп lваницькиR м.г 
13. "ШкОJlа-інтернат" (на Київ) Вул. Київська BiдcyrнiA є в НIU1ВHOCТЇ є в HUВHOCТЇ Є В H8JlВHOcтi KOAI}'IIDJlЬНa 
14. "Ul1ШJ1а-iпrepиат" (на ЧерніІів) ВУЛ. Киівсьха, 224 є в новності Є В IIDRВJIOCТЇ Є В HDRВHOCТЇ Є В H8JlВHOcтi приватна 

rm Мерега А.А. '15. ,,pвдїoCТllllЦЇa" (па Киї .. l Вул. Кllівська підсynІіП є в IIDRDllOcтi Є В HDRВНOCТЇ відcynОІ KoAIyнDJlы�аa 16. "Рвдїостапців" (Шl Черніriв) ВУА. КlIЇВСЬКВ відсyrпіП є в IIDRBIIOCТЇ Є В IIDJJBIIOCТЇ Є В ИOJJВиостї КОАМlDJJьиа 17. .дороШUlIКl1" (ІІВ КlІЇВ) ВУЛ. КlIЇВСЬка BiACYТllin є в HDRBIIOCТЇ Є В HDJJBHOcтi! ВЇДcynur кol\I)'RDJlы�aa 
нсзQдовїлыllпn 



2 З 4 S 6 7 
І J 
І8. ,.IIopolllВJlI(8" (на Червіriв) Вул. Киівська, 294 відсутній ЄBHUВHOCТЇ є в наявностї відcynut прsusaтна 

тов ,,Ао'{Па" 

19. ,.зот N! S" (ва Киів) Вуп. КиївСЬка відсутній ЄBHUВBOCТЇ є в H8JlВHOcтil вїДcynut ХОl\I)'НВJlЬиа 

незадовiJIьшdi 

20. ,,зош N! 5" (ва Червіriв) Вуп. КиївСЬка відсутній ЄBBUВBOCТЇ є в BВJlВBOCТЇ BiдcyrнJI ХОl\lУВlIJIЬиа 

21. ..шС1DЩrВо" (ва Киів) Вул. КиївсЬка відсутній є в В8RВBOCТЇ ЄBBUВBOCТЇ BЇДCyтвJI КОl\lYВlIJIЬИВ 

22. "мeraмapкeт" (ва Червiriв) ВУВ. Киівсьха відсyrвШ єввнввості є в B8JlВBOcтi Є В В8J1ВBOCТЇ масність Щ 
,.меraмврхет" 

Beьoro по вув. Квівеькіі 113)'П1111КD 
B~B. Кірова 

23. ,,Arrrexa" (ва Киів) Вуп. Кірова відсyrвій ЄBBUВBOCТЇ є в B8JlВBOCТЇ відcynu KOr.I}'IIIIJIЬJIB 

24. ,дошra" (ва П [, Вув.Кірова відсутній ЄBBUВBOCТЇ є В B8JlВBOCТЇ BiдcymJI комунanы�вB 

25. "РОВд" (ва ПnllnVXИ' Вуп. Кірова відсутній євваввоСТЇ ЄBBUВBOCТЇ BiдcymJI коr.IYllanьнв 

26. ,~a пікарна" (ва Киів) Вув. Кірова відсутній відсутни єанаввоСТЇ відcynu Kor.ly!IlIJIы�aa 

27. . "1OIТInIR Jlїкapu" (ва П 
-, ВУJl. Кірова відсутній відсутви ЄBBUВBOCТЇ BiдcymJI KOr.IYНIIJIЬHB [, 

28. ,,3enевиА пвпyra" (на Киів) ВУJl.Кірова відСyqlій відсутви відсутній відсутни -
29. "АЗ_С ~ani" ( ва Киів) Вув. Кірова відсyndй ЄBHUВHOCТЇ ЄBHUВHOCТЇ відсутви ко)ryвanы�вB 

30. "АЗС "Вапі" І каП LJ ВУJl. Кірова ЄBBUВBOCТЇ ЄBВUВBOCТЇ є В НDJIВBOCТЇ відсутни коr.ryвanы�І1 

Всьоro по вув. Кірова - 8 3УПВПОК 
ВУВ. Кyry:юва 

31. .,АЗС ..лукоЙJI" (ваКиів) Вув. Кутузова Biд~J&~ є в BIUlВBOCТЇ ЄBBUВBOCТЇ відcynlJl KoмyнвJIыJaa 

32. ,.Рвдіоставціи" (ва Киів) Вув. Кутузова відсуТНій відсутви ЄB8UВBOCТЇ відcynlJl KOr.lyНВJlЬJla 

33. ,.РвдіоC1'ВlЩЇJl" (ва П ВУВ. Кутузова відсY'l'Jliй відсутви є в BВRВ80CТЇ відсутви K~r.syнВJIЬHB 

34. .дОС" (ва Киів) Вув. Кyryзова Biд".7J.~ ЄBBUВBOCТЇ ЄBBUВBOCТЇ відсynlJl Kor.IyIIIIJIы�вB 

35. .дОС" (ва ПрwlYКD) ВУJl. Кyryзова відсуТНій ЄBBUВBOCТЇ ЄBBUВ80CТЇ BiдcY11lJl KOr.IYlIIUlЬHB 
36. ,,Бровари-І" (паКlпв) Вув. Кутузова відсутній ЄBBUВBOCТЇ є в BВRВBOCТЇ відсynlJl впаСІІість фіпіі 

З7. "Бровари - 2" (І.а КlIЇВ) Вуп. Кутузова відсутній євваввостї 
Броварського дЕУ 

є в IIDJlBIIOCТЇ Є В BDJlBIIOCТЇ вnacl.icть фinіі 
Броварського ДЕУ 

З8. "Бровари - 2" (ІІа ПРIIJl)'ICJI) Вуп. Кутузова Biдcyn.in є в BDJlDIIOCТЇ Є В IIDJlBllOcтi Biдcyтwr ВJl8Cllicть фinіі 
Броварського дЕУ 



І 2 З 4 І 5 6 І 7 
J 

Ba.oro во вул. КУІ'У30В. - 8 3У11Ш10К 
~Л.КР8еовськоro 

39. "ГастрОВОМ" (ва Пpиnyxи) Вул. Красовськоro, 2 є в BВRВBOcтi! Є В BВRВBOCТЇ Є В ВВRВBOCТЇ Є В BВRВBOCТЇ првватва 

Ве3вдовїnЬвиА ІПІ Головко є. 

1 2 3 4 5 б 7 

40. ..гlМНазїJI їм. ОniibDпca" (ва Вул. КрасовсьІСОro, 1 є в UВRВпості є в BВRВBOcтi С В BВRВIIOCТЇ С В ПDJIВпоСТЇ прпватна 

Киів) ІП1. Абрамова л.п. 

41. .,Берізка" (ва Київ) Вул. КрасовсьІСОro, 27 є в BВRВBOcтi Є В ваиввоСТЇ є в ваиввості єв внвності ПРІlВ8ша 

пп Копитхо М.В. 

42.. ,,1ісрїзка" (ва Приnyкв) Вул. Красовськоro, 1 б Biдcyrнiii є в наявності є в наявності є в HOJIВHOcтi ПрИВА11'8 

пп Кулara П.В. 

43. "Щ "Форум" (на Киів) Вул. КраСОВСЬІ'Оro є в ВВJlВпості відсутни відсутніА BiдcynlJl -
44. "Щ "Форум" (ва Приnyки) Вул. KPBcOBCЬXOro є в BВJlВBOcтi Є В ваяввості є в HDJlВBOCТЇ Biдcyt1Ul впасність ТЦ , "Фо,е)'ll" 
Всьоl'О ПО "уа. I(lІасовськоl'O -, ОК 

ВУЛ. rarapilla 
45. ,дОРОJllИlDCli" (ва Киів) Вул. rarapiвa, 2 відcyrвШ відсутнв є в BВJlВHOCТЇ Є В павввостї ПРIIВAТJJВ 

пп KOТCUOK в.г. 
о 

46. ,дOpOIDJlllКa" (па Приnyкв) Вул. Гarвpївa, 1 відcyrвШ відсутнв є В HDJlВHOCТЇ Є В BВJIВJ.Ocтi ПРJJDaП'В 
ШІ ІвDJUIЦЬКlIЙ м.г 

47. "Щ ,Дсрcxpc:cu" (ва КиіВ) Вул. rarapївa, 11 відсутвШ Biдcyrвв є в BВJlВBOCТЇ Є В ПDRВпостї ПРllва11lа 

ШІ Щербак Н.І. 
48. "Щ ,дерехрec'l'Jl" (ва Вул. rarapiвa, 14 є в BВJlВBOcтi! відсутнв Є В BВJlВBOcтi Є В ВDJIВBOcтi ПРlllllппа 

П tj везвдовinьвий ШІ Краспв І.П. 
49. ,,30Ш 16 7" _(ва Киів) Вул. rarapiвa Biд .. .1&~ є В ПВJIВвості Є В IIВJlВHOcтi Є В BDRВHOcтi ко)IуІ'Iшы�аa 
50. ,,30Ш 16 7" (на ПРИJI)'JШ) Вул. rarapiвa, 22 Biдcyтвiit відсутнв є в НDJlDНОсті Є В BDJlВHOcтi ПРllваТlIВ 

51. "СтадіОІІ" (на 1CJ1iв) Вул. rarapiнa, 29 відсутній відсутив 
ШІ КВЗDПовв С.В. 

с в IIВJlВI.ocтi є а ПDJIВJIОсті ПРlшmш 

52. "СтадіОН" (ІІа ПРJШУКП) Вул. ГагаріІІа 
пп Зaliцевв В.В. 

відСуТІlШ відсymJI Є в IIDJlВHOCТЇ Є В HВJlВIIOcтi коr.lуИQJJЬUВ 
Ва.о" по аул. Гаraріпа - 8 3УПIIПОJС 



І 1 І 2 , З J 4 S 6 І 

І Бvл.в. Иаuежноm 

БуJlЬВ. Незвnежвості ЄBBUВBOcтi є в B8JlВBOcтi 
• !и. 

BiдCyrвJI -53. ,.Аптека" (ва промзоJlY} Bl,qw.1 &.UD 

54. "ПрометеА" (на Київ) Бульв. Незвnежності, 7 відсутиіА є в BUВBOcтi Є В R8J1ВBOcтil Є В B8JlВBOCТЇ приватна 

Rезадовinьииіі ІПІ ПDОСКУРКО В.М. 

55. ,Д~OMeтeI" (на npомзоиу) Бульв. Незвnежвості відcyrиіА відсymи є в RIUlВИОСТЇ Є В R8J1ВBOCТЇ KO~DJlЬBa 

56. ,,1(amma" (на Київ) БуJlЬВ. Незвnежпості відсутній є в R8JlВИОсті BiдcyтJlJ( KO&IYВDJlЬBa 

57. "Стоматпоniкniвiкa" (па Бym.в. Незвnеж&Ості, 1 О відсутній BiдcyrRJI Є В B8JlВBOcтi ЄBBВDROcтi приваmа 

промзову) rm Гуртовеико О.В 
58. "дwDtqa поnhшiиіка'" (ва Бym.в. НезвneжllОcri, 12 ЄBBUВBOCТЇ BiдcyrRJI Є В B8JlВBOcтi Є В BВJlBHOcтi приваmа 

І ~_омзову) пп rUPllK В.М. 
59. ,,]Ііцеі" (на Киів) Бульв. Незвnсжвоcri, 21 є в BUВHOcтi/ BiдcyтRJI Є в BВJlВBOcтi Є В HIUlВHOcтi ПРlrвamа 

незадовільвиА оо ОстРовська Н.В 
БО. ,,]Ііцеіі" (ва промзову) Бульв. Незвnсжиоcri, 14 відсутній Biдc)'ТВJI є в НВJIВHOCТЇ відcyтюr прllваmа 

пп "Текст" 
б2. "ТРИКO'nDКНа фабрика'" (па Бульв. Нeзanежноcri відсутній є в HВJlВHOCТЇ Є В HВJlBHOcтi! відсутии KOltryJ'IIJIЬJla 

Киів) незадовільний 
б3. '" Т"икO'ПDКВВ. сЬабрика" Бульв. Незвnежвоcri відсутній є в HВJlВHOCТЇ Є В HIUlВHOCТЇ Biдc)'ТIUI КOltlYВВJlЬВa 
64. ,,завод ",Стрina" Бульв. Навnежкості відсутній є в BIUlВHOCТЇ відсyrиiй Biдcyrвa -б5. "З-д "ШРЗ" (ва npомзову) Буnьв. Незвnежвості відсутній відСУТНJl є в HВJlВHOCТЇ ВlJВCHicть 

переВЇЗllllJCЇв 
бб. ,,3-д Порошкової MeтuypIii" Бульв. Нез8JIСЖВОсті є в BВJlВBOcтi Є В BВJlВВOcтi Є В BВJlВВOcтi Є В ВВJlВUOCТЇ ВlJВCJlicть З-дУ J.ваКиіВ) 

"ПОРОШК. АІСТ." б7. "Пoniкniвіка" (ва Киів~ Бульв. Незмежвості є в BВJlВВOcтi відсYПIJI Є В BВJlВBOCТЇ відcyrиJI KoltryнllJlы�aa 68. ,,з-д "Пnacтмас" (ва киів) Бульв. Нез8JIежності відсутвій є в BIUlВHOcri Є В BВJlВHOCТЇ євнаввостї ВlJaCllїcть З-дУ 
,дnDC"l'ltlac" 69. "з-д ,,AmoMiвiR" (ва Киів) Бульв. Нез8JIежвості відсутній BiдcyтJUI ЄBBUВBOCТЇ відсynur ВlJaCllїcть З-дУ 

Всьоro ПО 61.ll.В. иe:lМ .... оm -16 3l!!ИIIОК І І ,,AтOltIЇHil!" 

ВУЯ. I(ОРОЯОll1Ca 
70. '"РІІВОК" (ва ПРОАI301IУ) , Вул. KopOJ.elJJ(O, 65 , BiдC)'ТJliA BiдcynlJl ЄBHUВBOCТЇ є В Ilавності І ПРllваПlа 

ІПІ МаріПII" О.М. 



r 1 2 3 4 S 6 7 

71. ,,гапід" (ва Киів) Ву.п.JCороленко.64 відсутній BiдcyIНJI ЄBHUВBOCТЇ ЄBBUВBOCТЇ DpОВlПllа 

ІП1 IвaвuцыоА м.г 

72. ,.гапід" (ва промзову) Вул. Короленко. SS відсутвіА відсутви ЄBВUВBOCТЇ Є В BaJlВBOcri проваша 

ІП1 ГОDоб1JJUC є.м. 

73. ,Щ ,.фОРуМ" (ва lЮомзову) Вул. Короленхо відсутній єввuвиостї є в нDJlВИОСТЇ BiдCYТВJI впасність Щ "ФоР}')I" 

74. "Банк ВТБ" (ва Киів) Вул. Королеико. S2 є в иuввості/ BiдcyIНJI Є в наввиоСТЇ є в HaJlВHOcri прпваша 

везвдовільвиil пп БОJIДIIРЄВ к.о. 

Ba.oro по Корсшепка - 5 3)'D11110K 
в ч Іул. lерпповеькоrо 

75. 1 "McrвмaOKeт" (ва Киів) Вул. t{ерккховсьхого відсутній Є в H8RВHOCТЇ Є В нвивноСТЇ Є В наивноСТЇ Щ "МСПlAr8DКет" 
76. ,.мcrвмaoxeт" (на ПDомзову) BYJL t{Сl1ПJDtовсьхого Biд,,~I.~ BiдcyТНJI Є в BВJlВHOCТЇ BiдcYl1Ul КОАIУІI8ЛЬ118 

77. ,J(nіб38ВОД"(на Киів) Вуп. t{соНJlXOВСЬКОГО 
• !и 

ВIД"~l.пиа відсутня є в HUВIJOCТЇ відсутна коАIуІ.8Jlы�аa 

78. ,J(nібзавод" (на ПРОМ30ВУ) Вуп. t{epККXOBCЬKOГO. відсутиіА Biдcymв є В нвивностї відcynur приваПІа 

\ 13 lПI дОРОШ П.В. 
BcIaoro по вул. ЧеUlIDова.коrо - 4 3У1П1111О1 

Вул .... ..,ова 

79. ,;ж1д BOК3ВJI" Вуп. Димитров&, 18 відcyrвiй є в нuвиостї Є В нвивностї Є В H8JlВHOCТЇ ПРllвапrа 

Ba.oro по вул. luOBa lзYDUВК8 
пп ХРIIС11lчеIIКО М.А 

Вул. Чкалова 
80. .,l(inьцeвa Aopora" (ва Киів) Вул. 'Чквnова відcyrвiй відсутва Є В HIUlВHOcтi/ відсYПfJI впасність 

везQДОВinьниii перевїЗlllпсів 
81. .,Dyn. мвру" (на Киів) BYJL 'Чквnова відсутвіА Є В RaJlВBOCТЇ Є В BВJlВВOCТЇ Biдcyтu КОАsyпanьпа 
82. "BYJL Eвrenьca" Сна П 'JAdJ Вул. 'Чквnова відсутній є в BIUIВIIOCТЇ відСУТНій BiдcyТНJI -Всьоro по вул. Чкanова 3з І 

,,Anтeкa"{Ua КиіВ) 
Вуп.Евrenьca 

83. Вул. Енгельса відсутній BiдcY'I'НJI відСУТНій BiдcY1"D 
Всьоro по вул. Elfrem.ca -1 3YlJOIIК8 -

Вул. 3IU1ЬОИ'lllа 
84. "Ekollomiko-технолоriЧlПIЙ Вул. ЗвnіЗИIIЧl.а відсyn.іЙ є в HUВI.ocтi є в НDJlВНОСТЇ відсYПfJI вnaCllїcть YНiBcpCIm:т" 

ПСDсві3111ІКЇВ 
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Ba.oro по вlл. 3&IIDBII'III - зупввка 

Вул. Воп'єднаВВJl ( ва рекоп іі з 2007 1).) 
ш 1 

Вул. Возз'єдвlUUlJl- відсутвіі 
. 

є в B8JI8BOcтi Biдcyru приватна 85. ..парх ..перемога" (ва Киів) є в B8JI8BOCТ1 

вул. г~eBcыc:oo ІШ Пасї1JlllD( В.В. 
86. ,,30ШN!9" Вул. Возз'єдвlUUlJl, 9 відсутвіі є в H8JI8HOcтi Є В B8JI8HOcтi Є В B8Jl8НOcтi приваmв 

ІШ Котенох В.Г. 
в r по ВУВ Bo:s:s'QВaВВJI 2 :JYIПIВICII СЬО О • -

Вул. Гpymевськоro ( ва реКОВ •• 
1 

іі:. 2006 р.) 
87. ,.вїЙсьtclCомат" Вул. Грушевсьхоro - ЄBBUВBocтi Є В пuввоСТЇ Є В BUВBOcтi Є В HUВBOcтi Пр'ШВ11IВ 

~Кipoвa ПП КуJШl'l1 П.В. 
88. ,двох .Дepeмorв" (ва Киів) Вj[Л.ГРY1nевсьrnrо є в ваиввостї відcrnur відсутній відсynur -89. .дарх .Дepeмorв" ВУЛ.ГРУ1Певськоro є в BВRBBOCТЇ відсyrRJI відсymій відcynur -
90. ..вул. Грушевськоro, 15 -А" Вул. ГрушеВСЬАОro, 15 - відсymій uiдсynur є в BUВBOcтi відсynur ПРIJва11IВ 

А ПП КОЛIUIІІ Г .д. 
91. "Ківцева марш. Х! 402" Вул. Грушевськоro відcymій ЄBBUВBOCТЇ є в BUВBOCТЇ відcynur anBCllicть , 

перевіЗII'псів Ba.oro по вув. r~eBa.Koro - 5 ЗУПDВОК . 
Вул. Шевченка 

92. ..mkona-ЇВ'repнаr' (ва Вул. Шевченкв, 2 відсymій ЄBHUВBOCТЇ є в BВRВBOCТЇ Є В BВRВBOcтi ПРllва11IВ nhcaрlllO) 
пп ЩерБDIC: Н.І. 93 "СанепідемCТllllЦЇR" (ва Вул. Шевченка відсутвіі є в ваиввості відсymій Biдcyrвк -ліхарlllO) 

94. "СанепідемC'l'lUlЦЇa" (ва Киів) Вул. ШевчеRКВ, 27 відсутній є в ваиввості є в BIUlВBOCТЇ BiдC)'1'U ПРllваmв 

пп ЗВnцевв В.В. 95. ,,РoItовна лікарu" (ва Киів) Вул. Шевченка відсymій є в BВRВBOcтi Є В виввості Є В BIUIBHOcтi ПРllВВ11ІВ 

..газорозподільна C'I'IIНЦЇJI" пп Дзlобв Н.П • 96. в--,л. Шевченка відсутвіА відсутви відсymій BiдcynlJl -Всьоrо по вул. Шевченка - 5 ЗуПВнок 

Вул. ГОРькоrо 
97. "Вул. Геолоriв" Вул. rOPLKOro відсynlій BiдcynlJl відсyrвій відсynUl -
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в Cl.Оro по вул. л орькоro- 1 упввка 3 

Вул.ОліаmШська 

98 "гастровом "ВВ" (ва П ВУJJ.О.пімпійсьха 

99. "гастровом "вв" (ва Київ) BYJJ. О.пімпійсьІСа 
100. "Бювет" {ва П""'АJ~j BYJJ. ОJJiмпійська 
101. Дитсадох" (ва Київ) BYJJ. Оniмпiйська 
102. "Вуп. ОniмпiAськв, 9" (ва КИЇВ) Вуп. ОJJiмпiйСЬХа, 9 

І Ba.oro по вуn. ОJliмпійа.кій - 5 зymшок 

103. \ "Мara3ив ,,1.(вumш" \ Вуп. Осипова - вуп. 
Папавіиа 

\ Ba.oro по вуn. Осипова -13)'11ППка 

Всьоro зупинок - 10З од., з них обладнані 
- павim.Йонами очікуваиии пасажирів~ 

· є в в8JlВВОCn . . .. 
ВЩ"У".1'SlJI 

· єввВRВВОCn 

ВЇД"У.1I1і.. 
· є в В8JlВВOCn 

Вуn. ОCllпова 

відсymіЯ 

-комувanьвої впасності - З7 од. (із З в незадовіЛьному стані); 
- приватної форми впасності - ЗS од. (із 1 в незадовільному ставі); 
- іншої форми вnaCHoCТЇ ::.. 14 од. (із вих 1 в незадовільному стані) 
- відсутні - 22 од. 

Biдc}'ТВJI 

є в ваоиості 
Biдc}'ТВJI 

є в BВRВBOC'1i 
є в BIUlВBOC'1i 

є в HВRBHOCТЇ 

-

б 7 

BiдcyrвiA відсYDIJI -
є в B8JlВBOCТЇ Є В B8JlВBOCТЇ ПРllВатва? 
відсутвій відсYDIJI -

Є В HIUlВBOCТЇ BiдcyТU ХОмУВlШЬна 

Є В BIUlВBOCТЇ Є В BIUlВBOCТЇ прllВаша 

пп Касі .. .І.А. 

Є В HВRBHOcri від~yпu -1 ПРllватна 

rтНезroда 

" 
Загальна ICЇJIькїcть "кишень" ДJUI заїзду маршрутного автотранспорту - 62 од. 
Загальна ICЇJIькїcть встаноВJJ~1DIX дopo~ix знаків 5.41 - 20 од. (із них 4 потребують заміни), відсутні - 83 од., в Т. ч. на 
ЗО-ти зymuucax ICOмyнam.HOl ВJJaCHocn. 

-



Додаток 1 

IV.ОРГAВl3АЦІЯ ПРИБИРАВВЯТЕРИТОРІЇ МІСТА 

4.5. Керівники підприємств то .. . 
забезпечити прибиранНJI терит р"П~1 ВСІХ форм власності зобов'язані 
• ОрІИ І скошування трави 

ДUIJIНKax до магазинів, їдалень наметів кіосків • .на ~иnег~ 
м від межі відведеної земenьн~і. ' , ларьКІВ, ЛОТКІВ на ВІдстанІ 20 

• ДІЛJIНКИ, а при розташуванні об'єкта фасадом 
ва ВУЛИЦІ - до середини п·· -. рОlЖДЖОI частини та належне нормативне 
ОСВІтленНJI. 

~:. ПрибиранНJI та ?p~Maн~ зупинок міського пасажирського транспорту 
ЗДІ СНЮЄТЬСJl органlЗВЦ1JlМИ 1 підприємствами ввіданн· 
знахОДSIТЬСJl. І яких вони 

П~ибир~НJI тер~~орій ~~Відокремnених зупинок (зупинкових майданчиків, 
павШЬЙОНІВ, навІСІВ, заIЗНИХ. кишень) і стопок таксі, сполучених з 
тротуарами~ покладається на шдприємства, установи, організації, орендарів, 
забудовВИIQВ, у користуванНJI JIКИX вони відведені. 

4.8. ~еріВВИКИ підприємств, установ, організацій, відомств, навчальних 
ЗUJIад1В, власники індивідуальних будинків, фізичні і юридичні особи 
зобов'JI3аві укладати договір на вивезеННJI твердих побутових відходів з 
підприємствами будь-якої форми власності, які мають право займатися цією 

дiJшьністю. 
VI. ОРГАВІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ЗНИЩЕННЮ БУР'ЯНШ 

6.2. Підприємства, організації, установи всіх форм власностї, орендарі, а 
також власники будинків на правах власності, зобов'язані систематично і 
вчасно знищувати бур'JIВИ на відведеній земельній дїЛJIНці та прилеглій до неі 
території на відстані 20 м від межі відведеної дinJlики. 
6.З. Знищення БУР'JlНів на території міських садів, скверів, лісопарків, 

відкритих зnивнестоків і прилеглих до них дimmок, визначених упрaвniвн.вм 
комунального господарства, пров8ДИТЬCJI організаці.вми, у віданні JIКИX вони 
звахоДJIТЬСЯ, систематично проТJlГOМ всього вегетативного періоду. 

6.4. Своєчасне звищеННJI бур'mів у смузі BiдвeдeННJI залізниць, ві 
ПРОХОДJIТЬ у межах населеного пункту, провадиться сипами і засобами 
організацій залізничного транспорту. 

vп. 'УТРИМАВІІЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ІВUJИХ 
ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ. 

7.2. Організації, підприємства, уств.нови всіх форм вла~ності - повинні 
утримувати в зразковому порядку ВСІ спо!'уди малих арХІтектурних форм, 
проводити іх ремонт і фарбувaннJJ ЗnДН~ з затвер~еним проектом 
зовнішнього оздобnеННJI, виданим упр&ВЛІННJIМ МlстобудyвaнIUI та 
архітектури. 

ХП.ВІДПОВIДAJlЬВlСТЬ,3А П~РУШЕ~ ~АВИЛ 
12 1 П МІ• СТАТЬ зaranьнообов ЮКОВІ на теРИТОРІІ МІста норми, за • роила . . . 152 К у-

ступає в; n"овідальНІСТЬ зnДНО ЗІ ст. одексу ІСр&1НИ 
поpymеивя JIКИX на .,..,.. 
про адміністративні правопорушеННJI. 



ПРОТОКОЛ HI!~ 

засіданНJI постійної коміс·" Б 
З Пllтань розвитку б 11 роварської міської ради 

та JIarOYCТPOIO тер ..... 
відносин, арХітектури б. ИТО~ІИ, зеМeJIЬНllХ . 

, УДlвництва та Інвестицій 

від 23 чеРВНJI 2009 року 

ПРИСУТШ: 

ronoBa комісії: ПіддуБНJlК Сергій Васильович; 
3actyПник го~о~и: Ротар Павло Борисович; 
Секретар КОМ1Сl1: Крат Андрій Володимирович. 
Чnени комісії 1) Трощенко Ігор В' Jlчеславович: 
2) Ткач Адам Адамович; , 
3) Михайлова Нем Броніславівна; 
4) Левицький Сергій Володимирович. 

3АПРОШЕНІ: 

1. Жд~овський Микола Михайлович - начальник відділу капітального 
БУДІвництва. 

1. Гудименко ЛеСJl Миколаївна - начальник земельного відділу. 

ПОРЯДОК ДЕнниЙ: 

1. Про BHeCeННJI змін ДО «Міської програми по будівництву та 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначеННJI на 
2008-2009 роки», затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. N! 593-32-05. 

2. Про BHeCeННJI змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції об'єктів соціального призначеННJI на 2008-2009 рокю), 
затвердженої рішеНШJМ Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N! 
591-32-05. 

3. Про BHeCeННJI змін до «Міської програми по будівництву IV житловоro 
району м. Бровари на 2008-2009 роки)), затвердженої рішеНIUIМ 
Броварської міської ради від 27.03.2008 р. Ни 682-35-05. 

4. Про припинеННJI права кориcnyванНJI земельними дimппcaми, H8ДaннJI В 
оренду земельних дїЛJIНОК, затвердженНJI технічної документації із 
землеустрою, продовжеННJI термінів кориcтyвaННJI земельними 
дїЛJlнквми, надання дозволів на виготовленНJI ~чної документації 
по оформленню права КОРИcтyDaвНJI ~емельн.ими дlJWlКВМИ ЮР~~ 
і фізичним особам та BHeCeHНJI ЗМІН дО РІшень БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ 
ради. 

5. Про продаж земельних дїJUlНoк, проведенНJI експертних грошових 

оцінок земельних дїJUlНOK. 



~ 

6. Про передачу земельних дїJIJlHOK rpOMIДJIHaM у впасність. 
HaдaH~ в оренду .та BHeCeHНJI змін до рішень Броварської міської ради. 

7. Про ~BI~~HeHНJI BI~ плати за оренду земельної дїJIJlнки Представництво 
АСОЦІацІІ COC-КІндердорф Інтернешем в Україні та відмову у 
зменшенні розміру орендної плати за земельні ділянки юридичним 
особам. 

8. Про затвердженНJI договорів оренди землі та договорів про BHeCeHНJI 
змін до договорів оренди землі. 

9. Про BHeCeHНJI змін в додаток 2 до рішенНJI Броварської міської ради від 
26.10.2006 Н!! 144-10-05 «Про затвердженНJI ПоложенНJI та 
персонального складу погоджувальної комісії по вирішенню спірних 

земельних питань та інших питань, пов'язаних з розмежуванНJIМ 
земельних дїJUlною). 

10.Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

Головуючий: 

Гonосувалu: 

IІIIJJіШIIJlII: 

2. СJIYXAJIИ: 

Доповідає: 

ГОJlОВУЮЧIIЙ: 

rOJlOCYBDJlII: 

ПJJО ВllесеllНЯ зміll до «Міської ПJJограМ11 по будіВllllЦТВУ 
та JJeKOllCТJJYKQii магіСТJJаЛЬНllХ BYJlIIQL 
заГВJlьноміського ПРllЗllачення ІІа 2008-2009 ІІОКІІ», 
затвердженої JJішеlIRЯМ БроваJJСЬКОЇ міської JJaAl1 від 
14.01.2008 ІІ. Н!! 593-32-05. 
Ждановський Микола Михайлович - начальник ВІДДШУ 

капітального будівництва.... . 
чи є запИТВННJI або інші ПрОПОЗИЦІІ до проекту РlшенНJI? 
Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було .. 

ати сесіі Броварської міської ради приИИJIТИ Рекомендув • ~ .. 
проект рішення <<ІІро внесеНllВ З •• ІН дО ~ CЬK~ 

МН ПО будіВІIRЦТВУ та реконетрукцв 
ПрОГJJа VJlIIQL заraJJьно •• іського ПРllЗllачеllНВ 
MaricтpaJlLHl1X во1 . .. • Б .. 

2008и2009 ІІОКВ», затверджеllОI РlшеНIIЯ.. p~BapCЬKOI 
на оо • 14 01 2008 р. Не 593-32-05» в цшому без 
міСЬКОI раДl1 ВІД • • 

змін. • І до <<Міської програ •• 11 ПО будіВНllЦТВУ 
П О ВllесеllНЯ ЗМІІ 

JJ ... б'єкrів COQiaJlLllOrO ПРUЗllачеllRВ ІІа 
та peKOllCТPYKQl1 о тверджеllОЇ рішеннв.. Броварської 
2008-2009 POK~I»i4 З:1.2008 р. Н!! 591-32-05. 
міськоЇ IIaд~ ВМИІД • а Михайлович - начanьник відділу 
]Кдановськии кол 

. ого будівництва. . 
кamтальн б . ші пропозиції до проекту РІшення? 
Чи ВIJИТВIПUI а о 1н • • 

Є З б иЙНJIТИ дане РlшеННJI в цшому, прошу 
Хто за те, що пр 
голосувати. 

"за" 
"проти" 
"утримались 

It 

-7 
-вебуло 
-не було 



lI'IJJiIllIIJJII: 

3. CJIYXAЛИ: 

Доповідає: 

ГОJJОВУІОЧІІЙ: 

fOJJoeyBaJJII: 

1I1111i1ll11JlII: 

4. CJIYXA.JIИ: 

Доповідає: 

ГОJlОВУIОЧIIЙ: 

ГОJlоеуваЛII: 

ВllllіlllИЛИ: 

3 
Рекомендувати ... Б 

сеСl1 роварської міської ради прийwrrи 
проект рішенlUI «ПJJО ВllесеllllИ Зllіll до «Міської 
про~рааllІ ПО будіВllllЦТВУ та PCKOllcтpYKQii об'єктів 
соцlалы�огоo ПРllЗllачеllllВ ІІа 2008-2009 
затве ... ІІОКІІ», 

рджеllОI РlшеllllВl1 Броварської Ilіської раДl1 від 
14.01.2008 р. Хе 591-32 .. 05» в цілому без змін. 
Про BllecellllB Зllіll до «Міської програllll по будіВІІІІЦТВУ 
IV ЖІІТЛОВО~О ~аЙОIIУ 11. Бровари ІІа 2008-2009 РОКІІ», 
затвеРДЖСllОI РlшеllllВl1 Броварської Ilіської раДl1 від 
27.03.2008 р. Хе 682-35-05. 
Ждановський Микола Михайлович - начальник відділу 
капітального будівництва. 
Чи є запитанНJI або інші пропозиції до проекту рішенНJI? 
Хто за те, щоб приЙНJIТИ дане рішеННJI в цілому, прошу 
голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
Рекомендувати сесії Броварської міської ради приЙНJIТИ 
проект рішенНJI «Про внесенни зміll до «Міської 
програМl1 по 6удіВІІІІЦТВУ IV житлового району 11. 
Бровари ІІа 2008-2009 РОКІ!», затвердженої рішеllllИ1\1 
Броварської міської ради від 27.03.2008 р. Х! 682-35-05» 
в цілому без змін. 
Про ПРИDllненнв права корш:туваllВR зеlleJIЬНlll1U 

ДЇJJBHKaMII, наданнв в оренду зе1\leJlЬНИХ ділинок, 
затвердження технічної документації із зеllJlеустрою, 
продовжеНllИ термінів користувании зеlleJIЬНИlll1 
дїJJRIIKaMII, HaдaHВR дозволів на виготовлевВR техніЧllОЇ 
ДOКYMeHТDЦiї по оформлеННIО права КОРllстуваВllИ 

зеМeJlЬНИМИ ділянкаМl1 ЮрllДИЧllUМ і фізИЧВИ1\1 ос06а1\1 
та внесеВl1R змів до рішень Броварської Ilіської ради. 
Гудимевко Леси Миколаївна - начальник земельного 

відділу. • 
До даного проекту рішення про~овуєrьси внести наСТУПНІ 
зміни: з пункту 1 - ВИXJJЮчити ПІДпункт 1.4 «Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Торговий Дім 
«СвітлотехвіW) площею 0,0538 по вул. І<расовського, 22, 
згідно з листом від 16.06.2009 року К!! 8:» 
Хто за те, щоб прИЙВJlТИ пункт 1 без Шдпyвк"l'y 1.4, прошу 
голосувати. 

"за" - 6 
"проти" - не було 
"утримались" ,-не було 
"не голосували' - 1... . . 
ПриliвJ1ТИ пункт 1 з ВlДПовJДНИМИ ЗМІНами - без П1ДПУВКТу 

1.4. ~~ 



ГОЛОВУІОЧІІЙ: 

ГОЛОСУВОJlII: 

1I11)JiIllIIJlII: 

ГОЛОВУIОЧllіі: 

ГОЛОСУВОJlII: 

1I11)JiIllIIJlII: 

ГОЛОВУIОЧllіі: 

ГолосуваJlИ: 

IIIIJJiIllIIJlII: 

п 4 
О пункту 2 зауважень не було. 

Хто за те, щоб ПРИЙНЯТИ пункт 
голосувати. 2 без змін прошу 
"за" -6 
" " ПРОТИ - не було 
"утр " имались - не було 

" не голосувалИ" - 1. 
ПРИЙНЯТИ пункт 2 без змін. 
По пункту 3 зауважень не було. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
"за" - 6 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Прийняти пункт 3 без змін. 
До пункту 4 даного проекту рішення пропонуєrься внести 
наступні зміни: 
-зняти до вивчення підпункт 4.2 «Приватному підприємцю 
Фатєєвій Галині Миколаївні площею 0,0387 га для 
обслуговування павільйону та дитячого майданчику -
землі комерційного використання, по вул. Возз'єднання в 
районі розміщення парку <dIереМОПI)) терміном на 2 
роки»; Внести зміни до договору оренди земельної 
ділянки, зареєстрованого У Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за Н!! 040633800434 від 22.12.2006р.»; 
_ зняти до вивчення підпункт 4.27 «Товариству з 
обмеженою відповідальніспо «Броварський домобудівний 
комбінат <<Меркурій» площею 1,000 га для будівництва 
садибної забудови - землі житлової забудови, по вул. 
Василя Симоненка, в районі радіостанції по вул. Київській 
терміном на 2 роКИ». 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" - 5 
"проти" - не було 
"утримались" -1 

.. 1 "не голосували - . . . .. 
N 

.. ти пункт 4 з віДПОВІДНИМИ ЗМІНами - без пlдпyнкт1в 
рииНJI Ф ... 'r • ми оо. 

4.2 <СІІ иватноМУ підприємцю аТЄЄВІИ ~ aJIИШ. КОJl81ВНl 
Р О 0387 га для обcnyroвування павшьйону та 

площею , •. .. 
дитячого майданчикУ - зеМЛІ ко~ер~1ИНОro. використання, 

Возз'ЄДНання в ранОНІ РОЗМІщення парку 
по вул. терміном на 2 роки»; Внести зміни до договору 
«Перемога» киї ... 

enьної дїJIJlНКИ, зареєстрованого У всьюи 
ope~ зе~ філії Державного пjдпpиємства <<Центр 
ре"оВальв 

J)vj? 



ГОJlОDУIОЧIIЙ: 

Голосувало: 

1ІIIIJіIllОЛII: 

s 
держ~ного земельного кадастру при Державному комітеті 
УкраІНИ по земельних ресурс8Х») за N! 040633800434 від 
2~.12.~006p.)~ та 4.27 «Товариству з обмежеНОIО 
ВІДПОВІД~ЬНJС'ПО «БроварськиЯ домобудівниЯ комбінат 
«МеРКУРlИ» площею 1 ,ООО га ДJIJI будівництва садибної 
забудови - землі житлової забудови, по вул. ВасИJU( 
Сим~ненка, в раЯоні радіостанції по вул. Київській 
теРМІНОМ на 2 роки». 
До даного проекту рішення пропонується включити 
додатковиЯ пункт: «5.Відмовити у продовженні терміну 
користуванНJI земельною ділянкою, що перебуває в оренді, 
фізичній особі-підприємцю Зубець Олені Михайлівні 
площею 0,0024 га дnя обслуговування кіоску - землі 
комерційного використаННJI, по бульв. Незалежності, 7, в 
зв' язку з порywенНJlМ правил благоустрою території по 
забезпеченню чистоти і порядку у м. Бровари. Попередити 
фізичну особу-підприємця Зубець Олену Михайлівну про 
поверненНJI земельної діЛJIНКИ на умовах, визначених 
договором оренди». 

Тут є додаткова умова - потрібно щоб приватниЯ 
підприємець Шарапова надала гарантіЯний лист про 
проведенНJI благоустрою території. 
Хто за пропозицію включити додатковий пункт: «5. 
Відмовити у продовженні терміну користування земельною 
ділянкою, що перебуває в оренді, фізичній особі
підприємцю Зубець Оле~і Михайлівні ~ощею 0,0~~4 га 
для обслуговуванНJI юоску зеМl!1 комеР~IИНОro 

використaRНJl, по бульв. НезалеЖНОСТІ,7, в зв .~кy з 
порymеННJIМ правил. благоустрою терИТОрll по 
забезпеченню чистоти І порядку У м. Бровари. ~о~ередити 
ф. ичну особу-підПРИємця Зубець Олену Мих8ИЛ1вну про 
ІЗ пuа земельної дimmки на умовах, визначених 

повернеппп 
договором оренди), прошу голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
" лосували" - не було.. . 
не го nа"'кОВИЙ rnnrrr: «5. ВІДМовити у продовжеННІ 
ВКЛЮЧИТИ до,.....&. .... J ••• _-. б 

. истуванНJI земельною Д1ЛJlНКою, що пере уває в 

TepMl~ КОРізичній особі-підприємцю Зубець Олені 
ореНДІ, ~ О 0024 1'8 для обcлyroвуванНJI кіоску -
МиxaйJIiВНl площею , 

. ме ційноro викорИстанкв, по бульв. 
зеМЛІ ко . f в зв'.взку з порушеННJIМ правил 
НезалеЖНОСТІ, е~иторіі по забезпеченню чистоти і порядку у 
блaroустроюп'Ю репити фізИЧНУ особу-підприємця Зубець 

Бровари. опе ,..... - . 
м. МихайЛівну про повернеННJI земельНОІ д1JIJlllКИ на 
олену вих договором орендю). 
умовах,визначе ~~ 



ГОJlОВУIОЧIIЙ: 

ГОJlОСУВВJlII: 

1I1111i1ll11JlII: 

ГОJlОВУIОЧIIЙ: 

ГОJlОСУВ8ЛII: 

ВПllіIllИJlИ: 

ГОJlОВУIОЧИЙ: 

ГОJlОСУВaJlИ: 

ВиріШИJlИ: 

б 
До пункту 5 (акиЙ· • 
пунктом 6) да ВІДПОВІДНО до внесених змін, буде 
наступні . H~ГO проекту рішенНJI пропонуєrьса внести 

ЗМІНИ. - ЗНJIТИ ДО • <<І1ідприємств .. вивченНJI пщпункт 5.2 
«Вісті Центр у С~О~ВЧОІ кооперації «РеД8ІЩЇJI газети 
оріЄНТОВНОIО an::~::л~ 5~;О:ИВЧИХ товариств України)) 
майданчика дпа си ' ~ дпа обcnyroвуванНJI 
16 

пучих вантажІВ по вул. Красовського 
)). ' 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати 
"за" -7 . 
" " проти - не було 

"утр " имanись - не було 

"не г " олосувanи - не було. 

ПрийНJIТИ пункт 5 .(Jlкий відповідно до внесених змін, буде 
пунктом .~) без П1~пункту 5.2 «Підприємству споживчої 
кооперацll «РедакцlJ1 газети <<Вісті Центральної спілки 
споживчих товариств УкраїнН)) оріЄНТОВНОІО ІШощею 
0,5474 га ДJIJI обслуговуванНJI майданчика ДJIJI сипучих 
вантажів по вул. Красовського, 16)). 
По пункту 7 зауважень не було. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. 
ПрийНJIТИ пункт 7 без змін. 
До даного проекту рішеННJI ПРОПОНУЄТЬСJl внести 
додатковий пункт «10. Відмовити У продовженні терміну 
укладенНJI договору оренди землі фізичній особі
підприємцю Бабичу Олександру Миколайовичу на 
земельну дїЛJIНКf ІШощею 0,2200 ra. за рахунок земель 
сільськогосподарського призиачеННJI - рinлJl, ДJIJI 
розміщеННJI торгово-виробничої бази - землі комерційного 
використанНJI, по вул. Чкалова в районі розміщеННJI ТОВ 

"ФГ Гірне" . 
Хто за дану пропозиціЮ, прошу голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - не було. . _ 
ВнеСТИ до даного проекту. Рlше~ додатковии пункт «10. 
Відмовити У продо~жеНl!I теРМІ&>: ~вдeННJI договору 
орендИ землі ф~ИЧИІЙ особl-П1ДПрИ~ Бабичу 
ОлександрУ Миколаиовичу ва зем~ну д1JJJlНК)' ІШощею 
О 2200 ra, за рахунок зем~ь СІЛЬськогосподарського 
, изначенНJI - рiлnJl, Д)ІЯ РОЗМlщеННJI торгово-виробничої 
:ЗИ -.еМПІ комерціііиD1'O ~ &yJL Чхалова В 



ГОЛОВУІОЧІІЙ: 

fOJlOCYBa.JJII: 

1I1111illlllJlll: 

ГОJlОВУIОЧIIЙ: 

районі розміщенНJI тов с<ФГ Лрне». 
Д~ даного проекту рішеННJI пропонуєтьс. внести наступні 
ЗМІНИ - ЗНSIТИ до вивчеННJI та до укnаданни договору оренди 
пункт . 8 . ~Надати ДОЗВіл приваmому підnpиємЦlО 
ДаШИН1маЄВIИ Ларисі Володимирівні на передачу в 
суборенду земельної дімнки площею 1,1705 ra, в тому 
ЧИ~І 0,0485 га - землі обмеженого використання _ 
саНІтарно-захисна зона водонапірної башти та 

артсвердповини, ДЛJI обcnyговуванни садівничо-

господарського комплексу по вул. Андрєєва, 2 товариству з 
обмеженоlO відповідanьніСТ10 «Ортанїи», без зміни її 
цільового призначенНJI. Попередити приватного 
підприєм1Ul Дашинімаєву Ларису Володимирівну про 
необхідність встановnення плати за земельну дiЛJIнку, що 
передаюТЬСJl в суборенду, не вище від орендної плати, що 
передбачена договором оренди земельної ділянки, 
зареєстрованим у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсвх» за Н!! 
040633800423 від 04.12.2006 р.)). 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
"утрималИСЬ" - не було 
"не голосували" - не було. 
Знпи до вивченНJI та до укладВННJI договору оренди пунп 

8 «Надати дозвіл приватному підприємцю Дашинімаєвій 
Ларисі володимирівні на передачу в суборенду земельної 
діJIJlНКИ ІШощею 1,1705 ra, в тому ~слі 0,0485 га - землі 
обмеженого використaRНJI - санІтарно-захисна зона 

водонапірної башти та артсвердловини, ДЛJ( обслуговування 
садівничо-господарського ~омпл~ксу ~o вул. ~єєвa, 2 
товариствУ з обмеженою В1ДПОВIДІШЬНІСТІО «Opтaн1Jl)), без 
зміни ЇЇ цільового призначенНJI. Попередити п.риватного 

• ЄМ"СІ' дашинімаєву Ларису ВОЛОДИМИРІВНУ про 
п~и ~ • 
необхідність BcтaнoвneHНJI плати за ~емельну ~1ЛJIНКУ, що 
передаютьс. В суборенду, не вище вІД орендно! пл~ти, що 

передбачена договором ope~ з~~елф. Ь~Oдl ДUUIНКИ, 
.. иии У Київській реГІоналЬНIИ ШІІ ержавного 

зВреєстровcuu •••• 
. ємствв <<Центр державного земельного кадастру при 

пtдПPИ му комітеті УкраіНИ по земельних ресурсвх» за N! 
Державно 6 
040633800423 від 04.12.200 Р»· 
ДО даного проекту рішеННJI ~опонуєrьСJl внести 

.. пункr «7. Надати дозвш на виroтовnеНВJI 

додвткоВИИ еустрОЮ щодо зміни цільового призначеНВJI 
проекту ~емл дinиНКИ товариству з обмеженою 
зеМeлL!'ОI . стю ,пелікан" орієнтовною площею 0,7346 
відпОВІдальНІ, #~. 



ГолосуваЛII: 

1І11)JіIllIIЛII: 

ГОJJовуаОЧIIЙ: 

ГОJlОСУВ8J1П: 

1I11)JiIllIIJlII: 

ra із земель проми • • 
вико CnOBOCn на зеМЛІ комерційного 

ристанНJI ДJIJI будівництва мaraзину по 
Красовського, 16». вул. 
Хто за дану пропозиціl0, прошу голосувати. 
"за" -7 
" " проти - не було 
''угр " имались - не було 

"не " голосували - не було. 

Внести до ~aHOro проекту рішенНJI додатковий пункт «7. 
Н~ати .ДОЗВІЛ на виготовленНJI проекту землеустрою щодо 
ЗМІНИ ЦІльового призначенНJI земельної діJIJIНКИ товариству 

з обмеженою відповідальністю "Пелікан" оріЄНТОВНОIО 
площею 0,7346 га із земель промисловості на землі 
комерційного використаННJI ДJIJI будівництва магазину по 
вул. Красовського, 16». 
Відповідно до доповідної записки начальника спеціального 
відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 
дизайном міста Броварської міської ради до даного проекту 
ріmенНJI ПРОПОНУЄТЬСJl внести пункт 11 та викласти його у 
наступній редакції: <<Достроково розірвати договір оренди 
земельної діJIJIНКИ, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради за Н!8 від 29.05.2007 
року, з фізичною особою-підприємцем Дорош Павлом 
Володимировичем та додаткову угоду Н!2 від 19.09.2008 
року до вищезазначеного договору оренди земельної 
дiлJlнки на земельну дiJIJIНКY площею 0,0038 га Д1UI 
обслуговуванНJI кіоску в складі павільйону очіхуванНJI по 
вул. ЧерВJIXовського,13, в зв'язку з забороною розміщеНВJI 
гральних автоматів на зупинках, відповідно до рішеНВJI 
Броварської міської ради від 18.09.2008 Н! 8~5-45-0~ ,,про 
затверджеННJI ПоложеННJI щодо особливостеи РОЗМlщеННJI 
об' єктів у сфері грального бізнесу та здійснеННJI іх 
ДЇJIJIЬHocтi на території міста Бровари" та звернyrись з 
відповідним позовом до суду»). 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
'yrpимanись" - не було 
"не голосували" - не було. . 
В сти пункт 11 до даного проекту РlшеНВJI та викласти 
не ... Д . . ... у наступній реДаІЩll: « остроково рОЗІрвати ДОГОВІР 

ного .. . . 
оренди земельної дїJIJIНКИ, за?еєстровании ~ ІСІІИЗІ запиСІВ 

авної реєстрації ДоГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого 

=~=eтy Броварської міської. ради за N!8 від 29.05.2007 
з фізичною особоЮ-ПJДПpиємцем Дорош Павлом 

~~:димировичем та додаткову угоду Н!2 від 19.09.2008 

~~ 



ГОnОВУIОЧllіі : 

fOnOCYBDJlII: 

ВllріШIIJlII: 

S.СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

ГОJlовуючиіі: 

fOJlOCYBaJlII: 

IIllpilllllJlII: 

б.СЛУХАЛИ: 

ДОПОВідає: 
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Р?ІСУ ДО Вищезазначеного договору оренди земельної 
:~~нки на зе~ельну ділянку площею 0,0038 га ДJIJI 

;;-oBYBaHНJl КІОСКУ в складі павільйону очікуванНJl по 
вул. еРНJlXОВСЬКОГо,13, в зв 'язку з заБОРОНОIО розміщенНJI 
гральних a~T~MaTi~ на ЗУПИНКах, відповідно до рішеННJI 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 18.09.2008 Ни 845-45-05 П 
затвердж П " ро , . ення о~оження щодо особливостей розміщенНJI 
o~ ЄКТІВ .у сфеРІ грального бізнесу та здійсненНJI іх 
Д~ЛЬН?СТІ на території міста Бровари" та звернутись з 
ВІДПОВІДНИМ позовом до суду». 

Чи є інші пропозиції до даного проекту рішенНJI? 
Хто за те, щоб прийНJIТИ дане рішенНJI в цілому з 
відповідними змінами. прошу голосувати. 
"за" - 6 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
"не голосували" - 1. 
Рекомендувати сесії Броварської міської ради ПРИЙНJIТИ 
проект рішення «Про ПРllПllнеНllЯ права КОРllстуваllllЯ 
земелыІlмl1� ділянкаМII, IlадаllНЯ в opellДY зеl\lелы�ІІхx 

ДЇJJЯНОК, затвердження технічної ДОкyt\lеитаціі із 
зеМJlеустрою, продовжепня теРllінів КОРllстуваllНЯ 
земелЬНIIМI' діЛЯllкаМII, IlадаllНЯ дозволів на 
Вllготовлення теХllіЧDОЇ документації по ОфОРl\lЛенню 
права КОРllстуваННJI земелыІм11� ДЇЛJIнка~111 10РИДI~ЧIIIIl\1 
і фіЗllЧНllМ особам та ВllесеН~IЯ ЗІІІІІ ?,-О ~Ішень 
Броварської міської раДІІ» в цшому З ВІДПОВІДНИМИ 

змінами. 
Про продаж земелЬНllХ діЛJlН~К, проведенИJI експеРТllllХ 

грошових оцінок земельних ДІЛянок. 
Гудименко Леся Миколаївна - начальник земельного 

відділу. .оо. ? 
Чи апитaRRJI або інші ПРОПОЗИЦІІ до проекту РlшенНJI є з .• 
Хто за те, щоб прИЙНЯТИ дане РlшеRНJI В цшому, прошу 

голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
'",..."имались" - не було 

J "У ати сесіі Броварської міськоі ради прИЙIUIТИ 
Рекоме~шення <<ІІро продаж зеl\I~ЬПIIХ ДЇJJRIIOк, 
проект р еРТllllХ ГРОШОВІІХ ОЦІНОК зеl\lельвux 
npOBeAelll1Jl експ . 

цілому без ЗМІН. 
діЛJlН01О) в зеl\lелы�uхx діЛJlllОК ГРОl\lадянаll у 
Про передачу я в ореНДУ та BBecellHJI Зllін до рішеllЬ 
ВЛDСllіс:ть, HaAa1111 .. 

.. IlіСЬКОI ради. 
БРОВDРСЬКОlл Миколаївна - начальник земельного 
гy~eHKO еСЯ 

відділу· ~~ 



Доповідає: 

ГОJlОВУIОЧIIЙ: 

ГОJlосуваЯII: 

IІIIІІіIlJIIJlII: 

7. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

ГОJlОВУЮЧIIЙ: 

rOJlOCYBaJlII: 

1I11)JiIllIIJlII: 

8. СJIYXAЛИ: 

Доповідає: 

ГОJlОВУIОЧИЙ: 

ГолосуваJlII: 

1І0рі1llИJlII: 

9. СJIYXAJIИ: 

10 
Гудименко 
відділу. 

ЛеСJl Миколаївна - начальник земельного 

Чи є запитаННJI або і~ші пропозиції до проекту рішенНJI? 
Хто за те, щоб прийНJIТИ дане рішенНJI в цілому прошу 
голосувати. ' 
"за" -7 
"проти" - не було 
"утр " имались - не було 

Рекомен~вати сесії Броварської міської ради прийНJIТИ 
проект РlшеННJI «Про псредачу ЗСI\IСЛJ.IIIIХ діЛRllОК 
громаДИllам У влаСllістJ., IlадаllllR В ОРСІІДУ та Вllесе'I'IН 
ЗМ!ІІ дО ріше'lJ. БроваРСJ.коі IliCJ.Koi раДІІ» в цілому без 
ЗМІН. 

Про звіЛJ.не'IIIR від плаТl1 за opellдy зеl\lСЛJ.llоі діЛRI'КI' 
ПредстаВllllЦТВО Асоціаціі СОС-Кїllдердорф 
ІllтернешеllJl в Украіні та BiдllOBY У Зl\lе.lшеllllі РОЗllіру 
орендної плаТl1 за зеllСЛJ.llі діЛRНІСІI 10рІІДІІЧІІІІМ особаl\l. 

Гудименко ЛеСJl Миколаївна - начальник земельного 

відділу. 
Чи є запитанНJI або інші пропозиції до проекту рішенНJI? 

Хто за те, щоб ПРИЙНJIТИ дане рішеННJI в цілому, прошу 
голосувати. 

"за" -7 
"проти" - не було 
"утримались" - не було 
Рекомендувати сесії Броварської міської ради ПРИЙНJIТИ 
проект рішеННJI «Про звільнеННJI від ПJlаТl' за opellДY 
земельної ділJlНІСІI ПредстаВllПЦТВО Асоціаціі сос
Кіндердорф ІнтернеmеllЛ .. В Украіні та B~I\I.OBY У 
зменшенні розміру opelIДHOI плаТlI за зеl\ІeJlЬНI ДШJlНКІІ 

юридичним особам» в ціЛОМ? без зміН.. • 
Про затверджеНIІJI ДОГОВОРІВ. ореНДІ' зеllЛI .та ДОГОВОРІВ 

про ВllесеННJI Зllін ДО ДОГОВОРІВ ореllДП зеllJll. 
гудименко Леся Миколаївна - начальник земельного 

відділу. .оо· ? 
Чи .. ·.ш...аuucr або інші ПРОПОЗИЦ11 дО проекту РlшеННJI 

є зcu&п &'1іИ"-· •• 
Хто за те, щоб прИЙНJlТИ дане РlшеННJI в ЦІЛому, прошу 

голосувати. 
-7 
-не було 

"за" 
"проти" 
"утримались" - не було оо. оо оо 
Рекомендувати сесії БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради. DpИJOlJlТИ 
проект рішення <<Про затвер~-еНUJl Д?ГОВОРІВ оре~п 
зеМJlі та договорів про ВI!есеННJI ЗI\IIII ДО ДОГОВОРІВ 

I1 землі» в цілому без ЗМІН. 
OIIellД заlіll В додаток 2 ДО рішеНВJI Броварськоі 
про B~ecelIUJl від 26.10.2006 N! 144-10-05 «Про 
Illlеькоl р&дИ N-



Доповідвє: 

ГОJlОВУIОЧllіі: 

ГОJlоеуВВJlII: 

1I1111i1ll11JlII: 

10.Різне. 

11 
ЗВТВСРДЖСІІІІR П . 
ПОГОДЖУВВJI .. ОJlОЖСIIIIR та псIІсоllanы�огоo СКЛВАУ 
зсI\ІcJlы�ІІхx ~:::al K01\lic~ ПО ВllllіlllСlllllО спіllllllХ 

• ІЬ та ІІІШІІХ ПІІТВІІЬ, пов'RЗВIIІІХ З 
РОЗI\IСЖУВВIIIIR1\1 зе1\IcJlы�ІІхx діпПIIОIO). 
Гrд~менко Леся Миколаївна - начальник 
ВІДДшу. земельного 

Чи є запитання або інші пропозиції до проекту рішенни? 
ХТО за те, щоб прийняти дане рішення в цinому: прошу 
голосувати. І 

"за" -7 
"проти" б -не уло 

''утримались'' - не було 
РекомеНд!Вати сесії Броварської міськоі ради прийнити 
проект Рlшенни ссПро BllecellllB зміll в додаток 2 до 
рішеННJI Броварської міської раДl1 від 26.10.2006 N! 144-
10-05 «Про затвердженнв ПОЛОЖЄІІІІВ та nepCOllaJIIalloro 
cКJIaдy погоджувальної KOI\.icii по ВllрішеlllllО спіРllllХ 
земелЬНllХ nlIТaHIa та іllШllХ ПllтalIЬ, пов'взаllllХ з 
розмежуваllНJlМ земельних ДШВІІОК» в цїnoмy без змін. 

10.1. Про РОЗГJlJlД протоколів розбіЖllостей по договорах opellДll ІІа 
земenы�іi діJlJlНКl1 суб'єктів господарюваllllВ. 
Доповідає: Гудименко Леся Миколаївна - начальник земельного відділу. 

ВllріШDJJD: доручити земельному відділу внести необхідні зміни до договорів 
оренди: 

1. 

-
2. 

Назва суб'єкта 
ГОСDодарюваННJI 

пп «Будівenьна 
компаllїВ 
«СомпекС)) 

ТОВ (сОльвія-С)) 

Рішення комісії 

Частково задовольНИТИ пропозицllO су єхту 

господарювaнIfJI: ВИЮJасти підпункт 4.3 Договору У 
ступнїй редакції: ссОрендна 1Шата вноситься 

на ... • 
починаючи з дня передаЧІ земельНО1 дШJIIПCИ та 



3. 

4. 

ВК с<Кріопром» 

тов 

IUlївська 
оБJlасна 

організаців 

Всеукраїнської 
спшкtl 

автомобіJlістів 
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підписвнНJI Орендарем та Орендодавцем aкty 
п~иймаННJI-передачі земельної ділянки, щомісячно 
РІВНИМИ частками протягом 30 календарних днів, 
наступних за останнім календарним днем звіmого 
(податкового) місяця IWIJIXОМ перерахуванНJI на 
рахунок УД)< у Київській області м.Києва МФО 821018 
код 23571923 р/р 33210812700005 - Броварське B~. 
Код ЮІасифікаціі 13050200 - оренда землі)) та ВИXJfасти 
підпункт 9.1.5 У наступній редакції «вимагаm від 
Орендаря сплати орендної плати з ДНJI передачі 
земельної ділянки та підписання Орендарем та 
Орендодавцем акту приймання-передачі земельної 
діЛJIНКИ)). 

Відмовити У задоволенні інших пропозицій даного 
суб'єкта господарювання - ЗВJIИШИТИ у Договір у 
редакції, запропонованій Броварською міською радою, 
Іфім підпунктів 4.3 та 9.1.5. 
Відмовити у задоволенні пропозицій даному суб'єкту 
господарювання - залишити у Договір у редакції, 
запропонованій Броварською міською радою. 

Задовольнити пропозиції суб'єкта господарювання: 
викласти пункт 4.1 Договору У наступній редахції: 
«Орендна плата стан~~ить. 5 % (п'ять) ~iДC~B від 
нормативної ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земелЬНОІ Д~КИ -
1 295 418 гривень - і складає: 64 770, 90 (ШІ:rдесят 
чотири тисячі сімсот сімдесят) гривень 90 КОП1Иок на 
іК» та пункт З у наступній редахції «Цей ДO~Bip 

~абирає чинності піCЛJI підписання сторонами та иого 
державної реєстрації)). 

10.2. Про РОЗГJlВД завв та звернеllЬ. 

• у укладаllllА договору ореНД0 зеl\lJlі ФОП 
10.2.1. ПроДовжеНllА термlП .. ІЧУ до 31.07.2009 року. 

БабllЧУ OJleKcaaдpy МlIKOJlallOBI . 
. пункт про ВІДМОВУ. ВllріШIIJlII: вивести ва сесІЮ 

• Tepl\lillY lCopIICТYBallHA зеl\leJJы�оIоo 
10 'І 'І в· у ородовжеlllll • мох ... . 

• .r. • .r.. IДмова. ... б. -о· ОРIIЄI\IЦIО Зубець OJleHI allJlIBHI 
діJlВlllСОЮ ФІЗІІЧНІІІ осо І ІД бс:луroвуваllllJl кіоску _ зеl\lЛі 
ОJlощеlО 0,0029 га ДЛJl А ~o БУJlЬВ. Незалежності, 7. 
комерціііllОГО BlllCo~ocтall:r' о відмову. 

ВllріШIIJlII: вивести ва сесІЮ оун пр 

• тepllillY lСоростуваОНJI зеl\leJJЬНОIО • продовжеНІ П 10.2.3. ВІДмова у. ... особі-підПРОЄI\IЦIО Дорошу авлу 
діJlВlllСОIО фl311ЧІІІІІ О 0038 га ДЛА обс:луroвуванПJI кіоску в 

У ПJlощею , •• .. 
ВОJlОДIIМОРОВIIЧ • ІІІІJI - зеl\lЛl КОllерцшного • .. IIV ОЧlкува • • 
складі паВIJIЬОО "., Ч JlJПОВСЬКОГО, 13 (лоc:r спецвщдшу 
впкорПет&ПJIJI, по вул. ер N 



13 
КОІІТРОЛІО за С'ПІIIОI\I блого • • 
ДllзаЙllОl\1 міста від 20.03.09 Не 11-026. YC:ТPOIO та ЗОВIIIШIIII\I 

ВllріWIIЛII: винести на сесію пункт про розірванНJI договору оренди. 

10.2.4 •• ПІІтаllllR зміllll РОЗl\Ііру ОРСІІдllоі ПЛОТlI 30 3Сl\ІЛІО (3 7 % ДО 3 % 
вІД ІІОРМОТІІВІІОЇ ГРОШОВОЇ OQilllCll): 

10.2.4.1. тов ВК «Талісман)) земельна дїЛJIнка площеlО 0,1452 га по вул. 
Чкалова, 5; 

10.2.4.2. ТОВ «Полімер-колор)) земельна ділянка площеlО 0,681 О га по 
вул. Чкалова, 5; 

10.2.4.3. ТОВ «T-лайТ)) земельна ділянка площею 0,1418 га по вул. 
Чкалова, З; 

10.2.4.4. ТОВ «Т-лайт» земельна дїЛJIнка площею 0,1698 га по вул. 
Чкалова, З; 

10.2.4.5. ТОВ «И-лайТ)) земельна дїЛJIнка площею 0,6491 га по вул. 
Чкалова, З. 

10.2.5. ПllтаННR зміllll розміру орсндної плаТl1 за ЗСI\IJlЮ (з 10 % до 5 ОА. 
від HopMaТlIBHoi грошової оціНIСII) тов «Продагросервіс») за зеl\leJJы�іi 
ДШRНКІІ - ПJlощеlО 0,044 га; - ПJlощеlО 0,139 га; - ПJlощеlО 0,0284 га. 

ВllріШIIJIII: Підготувати на наступне засідання комісії пропозиції щодо 
BHeceHНJI змін до рішення Броварської міської ради від 29.11.2007 Н!! 538-
29-05 <<Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки в м. 
Бровари)). 

Голова комісії N С.В. ІІідцубнп 
Секретар комісії А.В.Крат 
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