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рішень, прийнятих на вісімдесят першій черговій сесії 
Броварської міськоі ради V скликання 

Назва рішення 

від 15 квітня 2010 року 

Номер 

рішення 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 1463-81-05 
власність територіальної громади м. Бровари гуртожитку 
по вул. ОболонськіЙ,72. 

2. Про надання дозволу кп "Броваритеплоенергомережа" на 1464-81-05 
списання основних засобів, що перебувають у нього на 

балансі. 
3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність 1465-81-05 

територіальної громади м. Бровари зовнішньої теплової 
мережі від ТК-18 дО торгово-офісного центру по вул. 

Короленка, 60 в м. Бровари. 
4. Про безоплатне прийнятті у комунальну власність 1466-81-05 

територіальної громади м. Бровари квартири N!!11 по вул. 
Київський, 300, міста Бровари. 

5. Про затвердження планів використання коштів, отриманих 1467-81-05 
від передачі комунального майна в оренду. 

6. Про поповнення статутного фонду та внесення змін до 1468-81-05 
статуту Комунального Підприємства Броварської міської 
ради Київської області "Броваритеплоенергомережа" .~1A.ш..AD ~~ 

7. Про припинення права користування земельними 1469-81-05 
діmmками, затвердження технічної документації із 
землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, 

продовження термінів користування земельними 
ділянками, надання дозволу на складання технічної 
документації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради 3.4 .. ~~ 

8. Про передачу земельних ділянок громадинам у власність, 1470-81-05 
надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права власності та користування, надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність та внесення змін 
до рішень Броварської міської ради. ~IAA.\... 

9. Про попереднє погодження місць розташування малих 1471-81-05 
архітектурних форм. 



10. Про затвердження в новій редакції додатку до ріmеННJI 1472-81-05 
Броварської міської ради від 29.12.2019 року N!! 1381-77-
05 "Про затвердження договору особистого строкового 
сервітуту" . 

11. Про продовжения: терміну укладанНJI договору про продаж 1473-81-05 
земельної дїЛJlнки та BHeCeHНJI зміни до ріmенНJI 
Броварської міської ради. 

12. Про H8ДaННJI в оренду земельної ділянки площею 0,3000 ra, 1474-81-05 
розташованої по вул. Кутузова, 129-а, за результатами 

аукціону від 31 березня 2010 року. 
13. Про HaдaнНJI в оренду земельної ділянки площею 0,0342 га, 1475-81-05 

розташованої по вул. Черняховського в районі розміщення 
будинку N!!25, за результатами аукціону від 31 березня 
2010 року. 

14. Про визнання аукціону з продажу права оренди земельної 1476-81-05 
ділянки ІШощею 0,0351 ra, розташованої по вул. 
Короленка, 64 -в, від 31 березня 2010 року таким, що не 
відбувся. 

15. Про визнанНJI конкурсів щодо HaдaнНJI земельних ділянок в 1477-81-05 
оренду таким, що не відбулися. 

16. Про визнання конкурсу щодо надання земельної ділянки в 1478-81-05 
оренду від 17 ЛИПНJI 2007 року таким, що не відбувся. 

17. Про продаж права оренди земельної ділянки ІШощею 1479-81-05 
0,4200 ra, розташованої по вул. Грушевського, 17-б. 

18. Про продаж права оренди земельної ділянки ІШощею 1480-81-05 
1,4773 га, розташованої по вул. Грушевського, 21-а. 

19. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1481-81-05 
0,4000 га, розташованої по вул. Київській в 5 мікрорайоні 
ІУ житлового району. 

20. Про підготовку та проведення земельного аукціону з 1482-81-05 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,0300 
ra, розташованої по вул. Оболонській в районі розміщеНИJI 
будинку N!! 45. ~~ 

21. Про дострокове розірванНJI договору ІТ-04/3 про пайову 1483-81-05 
участь в розвитку іюкенерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури від 07.06.2007р. 

22. Про дострокове розірвання договору ІТ -006/4 про пайову 1484-81-05 
участь в розвитку іюкенерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури від 19.07.2007р. 

23. Про дострокове розірвання договору ІТ-005/05 про пайову 1485-81-05 
участь в розвитку іюкенерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури від 03.09.2007р. 

24. Про дострокове розірвания: договорів ІТ-35, ІТ-З6, ІТ-З7 1486-81-05 
про пайову участь в розвитку іюкенерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури від 04.05.2007р. 

25. Про дострокове розірвання договорів ІТ-12, ІТ-ІЗ, ІТ-14, 1487-81-05 
ІТ -15 та ІТ -16 про пайову участь в розвитку івженерно-



транспортної та соціальної інфраструктури від 05.06.2007р. 
26. Про визнання конкурсу щодо надання земельної діJIJlНКИ в 

оренду (лотN28) від 29 травня 2007 року таким, що не 
відбувся. 

27. Про визнання конкурсу щодо надання земельної дїJIJlнки в 
оренду від 29 травня 2007 року таким, що не відбувся. 

28. Про відмову від договору оренди земельної діЛJIНКИ 
площею 0,4440 га, розташованої на території ІІ черги 
кварталу Олімпійський. 

29. Про відмову від договору оренди земельної діJIJlНКИ 
площею 1,000 га, розташованої в районі Об'їзної дороги. 

30. Про затвердження ПоложенНJI про управління праці та 
соціального захисту населенНJI в новій редакції. 

31. Про затвердження нового складу адміністративної комісії. 
32. Про затвердженНJI нової редакції ПоложенНJI про службу у 

справах дітей Броварської міської ради. 
33. Про затвердження угоди про співробітництво між 

міжнародною благодійною організацією "Благодійний 
фонд "СОС Дитяче містечко" та Броварською міською 
радою. 

34. Про затвердження передавальних актів матеріальних 
цінностей комунальних підприємств "Аптека Н2230" та 
"Аптека Н2249" комунальному підприємству "Аптека 
матері і дитини". 

35. Про призначення балансоутримувача багатоквартирних 

житлових будинків. 
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