
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 

прокурора, державного радника юстиції 1 класу 
Гарника М. В., від 13.02.2012 року К2770 вих на 

рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 року 
К2377-14-06 "Про затвердження Тимчасового порядку 

щодо встановлення договору особистого строкового 

сервітуту земельної ділянки під тимчасовими 

спорудами для здійснення підприємницької діяльності 

та для обслуговування інших споруд в м. Бровари" 

I~ 

Розглянувши протест Броварського міжрайонного прокурора, державного 

радника юстиції 1 класу Гарника М. В., від 13.02.2012 року К2770 вих на рішення 
Броварської міської ради від 20.10.2011 року К2377-14-06 "Про затвердження 
Тимчасового порядку щодо встановлення договору особистого строкового 

сервітуту земельної ділянки під тимчасовими спорудами для ЗДlИснення 

підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд в м. Бровари" 
щодо скасування зазначеного рішення як незаконного, керуючись статгею 21 
Закону України "Про прокуратуру", статтею 59 Закону Украі'ни "Про :Vlісцеве 

самоврядування в Україні", а також враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

l.Інформацію начальника юридичного відділу Баба-Мірзоєвої А. В., взяти до 

відома (додається). 

2.Задовольнити протест Броварського міжрайонного прокурора, державного 

радника юстиції 1 класу Гарника М. В., від 13.02.2012 року К2770 вих на рішення 
Броварської міської ради від 20.10.2011 року К2377-14-06 "Про затвердження 

Тимчасового порядку щодо встановлеНН5! договору особистого строкового 

сервітуту земельної ділянки під тимчасовими спорудами для здійснення 
підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд в м. Бровари". 

3. Скасувати рішення Броварської міської ради 20.1 0.2011 року К2377-14-06 
"Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення договору 



особистого строкового сервітуту земельної ділянки під тимчасовими спорудами 

для здійснення підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд в 

м. Бровари". 

4. В 1 О-ти денний термін повідомити Броварського міжрайонного прокурора, 
державного радника юстиції І класу Гарника М. В., про наслідки розгляду 

протесту від 13.02.2011 року N2770 вих. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Андрєєва В. О. 

Міський голова І. В. Сапожко 

м. Бровари 

2012 року 
NQ 



Інформація 

щодо протесту Броварського міжрайонного прокурора, державного 
радника юстиції 1 класу Гарника М. В., від 13.02.2012 року N'i'.770 вих., на 
рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 року N!'!377-14-06 "Про 

затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення договору особистого 

строкового сервітуту земельної ділянки під тимчасовими спорудами для 

здійснення підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд 

в м. Бровари". 

Рішенням Броварської міської ради від 20.] 0.20] 1 року N2377- ]4-06 
"Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення договору 

особистого строкового сервітуту земельної ділянки під тимчасовими 

спорудами для здійснення підприємницької діяльності та для обслуговування 

інших споруд в м. Бровари" затверджено Тимчасового порядок щодо 

встановлення договору особистого строкового сервітуту земельної ділянки 

тимчасовими спорудами для здійснення підприємницької діяльності та 

для обслуговування інших споруд в м. Бровари. 

Дане Тимчасове положення фактично визначає порядок встановлення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та інших 

споруд в м. Бровари. 

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" тимчасова споруда торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з 

полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, 

визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і 

встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. 

Під вищенаведені ознаки підпадають будь-які тимчасові споруди 

незалежно від того, використовуються вони у сфері підприємницької 

діяльності чи задоволення власних потреб фізичних осіб громадян. 

Частиною четвертою вищезазначеної статті передбачено, що розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України від 21.10;201 І року 

заРl=єстроваН0ГО .8 .2011 
NQlз\jtJ!2V'iJ~g:затверджено 
прова.джеННЯ(1іДПРИЄМНИЦЬkоідіяльносТі, 

У. зв'язку з тим, що на момент прийняття опротестованого рішення 

(20.10.2011 року), центральним органом виконавчої влади з питань 

будівництва, містобудування та архітектури не було затверджено Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, вцілому рішення відповідало вимогам чинного законодавства, 



проте у зв'язку із затвердженням Порядку, опротестоване рішення підлягає 

скасуванню. 

Що стосується встановлення особистого строкового сервітуту відносно 

інших споруд слід відзначити, оскільки сервітут по суті є одним з видів 

користування земельною ділянкою, прийняття будь-яких положень щодо 

порядку його встановлення органами місцевого самоврядування не потребує, 

оскільки дані питання врегульовано Земельним кодексом України та іншими 
нормативно-правовими актами, що прийняті відповідно нього. 

Начальник юридичного відділу ~. В. Б,6,-"1;р,0",,, 
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