
БРОВАР.СЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до «Міської програми І 
по будівництву та реконструкції об'єктів соціального 

призначення на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05 

Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 19.11.2009 Н!! 556, згідно з рішенням Броварської міської ради від 
14 січня 2008 року за Н!! 591-32-05 «Про затвердження міської програми по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-2009 
роки», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в У країні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

в 11 Р і w 11 Л а: 

1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-
З2-05 в розділі З показниками, згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста 
на відповідний бюджетний рік. 

З. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
З.l. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученням 

підрядних організацій; ... 
З.2. звітувати про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО управлІННЮ еКОНОМІКИ 

Броварської міської ради . 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника МІСЬКОГО 

ronови Руденка В.В. ~I$.~, .. 
• ІІІ ~., Г::-Т1l ~ 

секретар ради ~~ ~ '3 CJ \ 

м. Бровари 
від .t 1", І., . .1,00 І 

Н!! fSIJ1'К- ()Г 

d!I о " 
~9 * ct.:6 
'~~ 

І.В.Сапожко 



ПОДОІІІІИ: 

ВИКОНУl0ча обов'язки 
начальника відділу -
заступник начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

ВИКОНУ10ча обов'язки 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

Начальник фінансо~ого управління 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст 

Голова комісіі з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку. 

БІОДЖету. фінансів та цін 
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--~-+#-~r В.В. Руденко 

ОІА( '1 Т.Г.Поліщук 

tt;tJ с.п.Коврига 
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~лавер 

н.я.ХИЖНJlК 

---wti'll:l---
А.В. Булка 



5 

Додаток до рішеННJI 
Броварської міської ради 
від +С . ./1 . .ию? 
Н!! ІН"· -1:Г-Р.Г 

Зміни до Міськ?ї програми по реконструкції та будівництву обє'пів 
СОЦІального ПризначеННJI на 2008 - 2009 роки 

3. ЗавдаННJI до Міської програми 

ТІІС. ГРІ •• 

ЗавдаНI.Я: ПроектуваННJI, коригуваННJI робочого проекту та 
будівництво кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари 
Мета: ЗабезпечеННJI соціальних потреб населеННJI міста. 

ПроектуванНJI, коригуванНJI робочого ОБСJlГ Пnан на 2009 
проекту та будівництво кладовища фінансуванНJI рік 

по вул. Кутузова 

4541,81 526,65 
Показники виконання 
Загальна вартість 10590,85 
Освоєно на 01.01.2009 року 6049,04 
% OCBOЄHНJI 57,12% 
Початок робіт 4 кв. 2005 
ЗакінчеННJI робіт 4 кв. 2009 

І.В.Сапожко 



ПОДОІІІІЯ: 

ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника відділу -
заступник начальника 

ПОГОД)ІСЕНО: 

Заступник 

міського гопови 

_~~-І-.."r-_~Л.І.ГРllценко 
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Виконуючому обов'язки міського 

РІ.! І. ОjГОЛОВИ - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо РОЗГЛJlНУТИ на черговому засіданні Броварської міської ради 
П!ітаНН.JI про затверджеННJI матеріалів вибору земельних ділянок, надання 
ДОЗВОЛІВ на розроблеННJI проектів землеУСТРОIО щодо відведення земельних 
ділянок у . власність громадянам, проектів землеустрою щодо відведеННJI 
земельних ДІЛянок у користування юридичним особам: 

І.Затвердити матеріали вибору земельних ділянок та надати дозвіл на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам: 

І.І.Ткачу Анатолію Васильовичу, проживаючому по вул.Шевченка,12-а 
кв.46, орієнтовною площею 0,020 га ДJIJI ведеННJI особистого селJlНСЬКОГО 
господарства по вул. Михайла Драгоманов&, 63; 

1.2.Степаненку Миколі Михайловичу, проживаючому по 
вул. РОКОСОВСЬКОГО,12, орієнтовною площею 0,0266 га для ведеННJI особистого 
селянського господарства на перехресті вул. РОКОСОВСЬКОГО,12; 

1.3.Божук Юлії КОСТJlнтинівні, ПРОЖИВаІОчій по вул.Сєдов&,l, орієнтовною 
площею 0,09 га ДЛJl ведеННJI особистого селянського господарства в районі вул. 
Київської; 

1.4.Волоха Руслану Володимировичу, ПРОЖИВ8ІОЧОМУ по 
бульв. Незалежності, І О кв. І 14, орієнтовною площею 0,09 га для ведення 
особистого сеЛJlНСЬКОГО господарства в районі вул. Київської; 

І.5.Ярошевському Валерію Тадеушовичу, проживаlОЧОМУ по 
вул.Харківське шосе,168-а кв.149 в М. Києві, орієнтовною площею 0,0860 га ДЛJI 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул.Єдності,49; 

1.6.Бриriнському Андрію ~олодимировичу, ПРОЖИВаІОчому по BY~. Чекістів,9, 
кв.60 в смт. Калинівка, ОРІЄНТОВНОЮ площеlО 0,10 га для БУДІвництва та 
обслуговування житлового будинку ~ г~сподарських будівель і споруд по 
вул.Осипова в районі КнJl~ИЦЬКО~? ~ереlЗДУ, ... 

1.7.Маценко СвітланІ ОлеКСllВНI, ПРОЖИВаІОЧІИ по . бульв. 
Незалежності,17 кв.210, орієнтовною площею 0,10 ~ для . БУДІвництва та 
обслуговування житлового будинку та господарських БУДІВель І споруд на розі 
вул. ВаСИЛJl Стефаника -Павла Чубинського;... .' 

1 8 К Тетяні Іванівні проживаЮЧIИ по бульв. НезалеЖНОСТІ,6-а кв.34, .. оваль ' б 
орієнтовною ~лощею 0,0732 га для ведення осо истого СenJJнського господарства 
по пров. Павла Чубинського,26; 
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1.9.~урил'у ЮріlО Ігоровичу, ПРОЖИВВlочому ПО пр. МОКОВСЬКОГО,49 кв.58 в 
М. КИЄВІ, ОРІЄНТОВНОІО площеlО 0,080 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул. Сонячній,З6; 

1.10. Фролову ВanеріlО Вanентиновичу, проживаlОЧОМУ по вул.Харківське 
шосе,176-в кв.б7 в м. Києві, оріЄНТОВНОIО площею 0,025 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Павла Чубинського, 122; 

1.11. ~олоwину Олександру ІОрійовичу, ПРОЖИВВlочому по вул.Кутузова,20/2 
кв.17, ОРІЄНТОВНОІО площеlО 0,20 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул.Богдана Хмельницького,49; 

1.12.Скрипко Олені Станіславівні, ПРОЖИВВlочій по вул.КиївськіЙ,298-а 
кв.І59, орієнтовною площеlО 0,025 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Павла Чубинського, 124; 

1.13.Матенкову Роману Сергійовичу, проживаючому по вул.РусанівськиЙ 
бульвар,2 кв. 84 в м. Києві, орієнтовною площею 0,01 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Шолом -Anейхема,79; 

1.14.Паскевич Ользі Харитонівні, проживаючій по ПР.МUКОВСЬКОГО,11, кв.22, 
в м.Києві орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул.В'ячеслава 
Чорновола,23 ; 

1.15.КОЛОСIОК Артему Володимировичу, проживаючому по вул.Мinlотенка,б, 

(гурт.) в м.Києві, орієнтовною площею 0,10 га ДЛЯ будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул.В'ячеслава 
Чорновола,25; 

1.16.Горбань Тетяні Миколаївні, проживаючій по вул.Ново-Дарницька,17, 
кв. 1 О в м.Києві, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул.Соборна,ЗЗ; 

1.17.БоЙко Ользі Борисівні, ПРОЖИВВlочій по вул.Освіти,8, кв.67 в м.Києві, 
орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель і споруд по вул.Соборна,З5; 

1.18.Ернст Анастасії Миколаївні, проживаючіЙ. по вул.Радунська,9-б, 157 в 
м.Києві орієнтовною площею 0,10 га для БУДІвництва та обслуговування 
житлов~го будинку та господарських будівель і споруд по вул.В'ячеслава 
Чорновола,21; . . ... . 

1.19.Теслі Ользі ЯкіВНІ, проживаюЧIИ по просп.Бажана,9-ж, кв.88 в м.КиЄВІ, 
орієнтовною площеІО 0,10 га ДЛЯ будівництва та обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель і споруд по вул.Соборна,29; . 

1.20.Юдіну Артему Володимировичу, ПРОЖИВВІ~ЧОМУ ПО ВУЛ.КlОто,5, кв.б9 в 
м. Києві, орієнтовною площеlО 0,01 ~ ~ БУДІвництва та обслуговування 
житлового будинку та господарських БУДІВель І споруд по вул.Соборна,З 1; 

1.21.Яременку Вадиму Юрійовичу, проживаючо~ по вул.БаСТІОННа, 14-а, кв.4 
в Ки· . нтовною площею 0,10 га для БУДІвництва та обслуговування 

М. ЄВІ, ОрІЄ б·· В' 
житлового будинку та господарських УДІВель І споруд по вул. ячеслава 

Чорновола, 15; . . ... С· й 2 
1 22 Ч О ені ВолодИМИРІВНІ, npоживаюЧІИ по пров. тратепчни, в 
.. ерних n б· б 

К •• ю площею О 1 О га для УДІвництва та о слуговуванНJI 
м. ИЄНІ, ОРІЄНТОВНО '.. С б З7 

б господарських БУДІВель І споруд ПО вул. о орна, ; 
ЖИТлового удинку та 
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1.23.Шапіро Оксані Бог.nа В . . . 
Ч •• 1 ~ н- ОЛОДИМИРІВНІ. проживаЮЧIЙ по 

вул. елIОСКIНЦІВ. в м.БОРИСПіль. орієнтовною площеlО О 1 О га ДЛЯ будівництва та 
Обслуговування житлового буд • . . 
вул.Соборна.39; 

инку та господарських БУДІВель І споруд по 

! .24.Си.~орен~0 Map~Hi Валеріївні. проживаlочій по пр.НовиЙ.9. кв.2 в смт. 
ЗГУРІвка КИІВСЬКОІ облаСТІ. opitHTOBHOIO площею 0.0500 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул.Павла Чубинського, 11 О; 

1.~5.Па~ченко Ірині Євгеніївні, ПРОЖИВВlочій по вул.Бальзака,98/29, кв.63 в 
м.КИЄВІ. OPItHTOBHOIO ПлощеlО 0,10 га для будівництва та обслуговування 
ЖlfТЛОВОГО будинку та господарських будівель і споруд по вул.В'ячеслава 
Чорновола. 17; 

1.26.Маринич Оксані Анатоліївні, проживаlочій по вул.МалИНОВСЬКОГО, 13-
б. кв. 1 05 в м.Києві, opitHTOBHOIO площею 0,10 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд по 
вул.В' ячеслава Чорновола,9; 

1.27.Прокопенку Анатолію Васильовичу, проживаючому по 
вул.Урицького,35-а, кв.98 в м.Києві, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд по 
вул.В' ячеслава Чорновола, 13; 

1.28.Запорожець Наталії Анатоліївні, проживаючій по вул.Мічуріна,53-55 в 
м.Києві, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул.В'ячеслава 
Чорновола, 11; 

1.29.Віленському Дмитру Влaдnеновичу, проживаючому по 
вул.Урицького,11, кв.34 в м.Києві, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд по 

вул.В' ячеслава Чорновола, 19. 

2.Затвердити матеріали вибору земельних ділянок та надати дозвіл на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
користування юридичним особам: .... 

2.1.Броварської районної державНОІ ЛІкаРНІ ветеринарної медицини 
орієнтовною площею 0,1331 га для обслуговування адмінбудівлі та гаражу по 
вул. Метanypгів,21; ., It • 

2.2.Товариству з обмеженою відповідалЬНІСТЮ "С?б єкт ОРІЄНТОВНОЮ 
DJIощею 0,0139 га для обслуговування нежитло~ого ПРИМІщення з влаштуванням 
окремого входу із вхідною грУПОIО ПО вул. ГагаРІна,11. 

3 В· ердженні матеріалів вибору земельноі ділянки та . ІДМОВИТИ У затв . 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо О ВІДведення 
зем ... 'сть ГРОМ8ДJIНИНУ Тоцькому Олександру панасовичу, 
пр enЬНОІ ДШJIНКИ у влаСфНІ анка,1 орієнтовною площею 0,0265 га для ведення 
оживаючому по вул. р, ФІ" 

ОСоби господарства по вул. ранка" в зв язку з тим, що 
стого селянського aranьного користування 

зазначена земельна ділянка рахується в землях з . 



4.Попередити rpOMaдaH, зазначених в п.l даного рішення, про необхідність 
розробпенНJI відповідної документації по оформлеННIО права впасності на земЛlО 
в термін до 26.11.201 О року. 

5. Попередити юридичних осіб, зазначених в п.2 даного рішеННJI, про 
необхідність розроблеННJI відповідної документації по оформленmо права 
користування земельними діЛJlнками в термін до 26.11.201 Ороку. 

Начanьник земельного відділу .М.Гудименко 
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~ земельний відділ 

07400, 1\1. БроваРII, вул. raгapїlla,15, Т. 6-50-67 
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ВИКОН)'lочому обов'язки 

міського голови - секретаРІО 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглянути на черговому 
засіданні міської ради питання: 

1. Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок, надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам, проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам; 

2.Про припинення права користування земельними ділянками, 
затвердження проектів землеустрою та технічної документації із 
землеУСТРОIО, надання в оренду земельних ділянок, продовження термінів 
користування земельними ділянками, надання дозволів на виготовлення 
технічної документації по оформленню права користування земельними 
ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради; 

3. Про продаж земельних ділянок; 
4. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання 

дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права 
власності та користування та внесення змін до рішень Броварської міської 

ради; . 
5.Про надання повноважень ~oдo укладання. ДОГОВОРІВ про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ЦІНИ земельних Д1ЛJlНок. 
б.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки площею 0,0897 га, розташованої по вул.В"ячеслава 
Чорновола; . 

7.Про підготовку та проведення земельного аукцІОНУ з продажу .~aBa 
оренди земельної ділянки площею 0,1931 ra, розташованОI по 

вул. Короленка; .. . 
8. Про продаж права оренди земелЬНОІ д~ки ~~~a .:~ЛОМI)JІ( 

розташованоі по ВVЛ. Кутузова,129-а. о· •• ?"е. IJ,." ,{o?J 
'.І .~"*~їiii ::rr. ~ 200 

начальникземеЛЬНО:ГО~В~іДД::Wy==~~~~~~:: ___ -~JІ::~.гудименко 
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