
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект Р І ШЕН Н Я 

Про внесення змін в додаток 1 до рішення 
Броварської міської ради від 26.10.06 Н!! 144-10-05 

"Про затвердження Положення та 

персонального складу погоджувальної комісії 

по вирішенню спірних земельних питань та інших питань, 

пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок" 

Розглянувши подання земельного відділу від 12.03.2012 року Н!! 13~· 

щодо внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 
26.10.2006 Н!! 144-10-05 "Про затвердження Положення та персонального 

складу погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних питань та 

інших питань, пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок" , керуючис:, 
cT.l59 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін ;г:..о 
Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних 

ділянок для містобудівних потреб" та п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", а також враховуючи ПрОПОЗИЦll ПОСТ1Иної КОМІСl1 З 

питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про погоджувальну комісію по вирішенню 
спірних земельних питань та інших питань, пов'язаних з розмежуванням 

земельних ділянок, в новій редакції, що додається. 

2.Додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 26.10.2006 
Н!! 144-10-05 "Про затвердження Положення та персонального складу 

погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних питань та інших 

питань, пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок" визнати таким, що 

втратив чинність. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Андрєєва В.О. 

Міський голова 

м.Бровари 

від 12 квітня 2012 року 
Н!! -----------------

І.В.Сапожко 



ПОЛОЖЕННЯ 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 

від 12 квітня 2012 року 
N2 

про погоджувальну комісію по вирішенню спірних 

земельних питань та інших питань, пов'язаних з 

розмежуванням земельних ділянок 

Погоджувальна комісія по вирішенню спірних земельних питань та 

інших питань, пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок /надалі -
комісія/ утворюється міською радою з метою вирішення земельних спорів 

щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні 

громадян і юридичних осіб, та додержання ними правил добросусідства. 

Комісія у своїй діяльності керується ст. 26 (п.42) Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Земельним Кодексом України, 

будівельними та іншими державними нормами правилами, правилами 

забудови міста, планами землекористування схемами інженерно-

комунікаційних мереж та споруд. 

Комісію очолює заступник міського голови. 

В склад комісії входять працівники управлінь, віддІЛІВ виконкому, 

депутати міської ради та представники інших служб міста. 

Земельні спори розглядаються на підставі заяви 

Комісія проводить засідання один раз на тиждень, в залежності від 
надходжень заяв. 

Земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї із сторін 
земельного спору у тижневий термін з дня надходження заяви. 

Засідання веде голова комісії, а в разі відсутності - заступник голови 

комісії. Секретар комісії на кожному засіданні веде протокол, який підписує 

голова, секретар та члени комісії. В разі відсутності секретаря, голова 

призначає особу, яка веде протокол. Комісія може проводити роботу, якщо 
на засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії. 

Підприємства, які мають ліцензії на виконання робіт та виконували 

роботи по обміру спірних земельних ділянок, надають технічну 

документацію секретарю за 3 дні до засідання комісії та доповідають на 
засіданні по суті питання. 

Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які 
завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору секретарем комісії. У 

разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності 
офіційної згоди на розгляд питання, розгляд спору переноситься. Повторне 

відкладення спору може мати місце лише з поважних причин. Відсутність 
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однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного 

спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення. 

Рішення комісії приймається більшістю голосів ІЗ числа присутніх, 

вступає в силу з моменту його прийняття та є підставою для прийняття 

відповідного рішення міською радою. 

Комісія повинна брати до уваги надані сторонами, які беруть участь у 

земельному спорі, документи та інші докази, клопотання, усні і письмові 

пояснення, заперечення проти клопотань та доказів іншої сторони. 

Рішення комісії передається сторонам у З-денний термін з часу його 

прийняття. 

Міський голова І.В.Сапожко 


