
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа!' ОЬЛАСТІ 

РІUJЕНІ-ІЯ 

Про розгляд протссту заступника Броварського 

\1іжрайонного прокурора від 27,06.2012 року N~1353ви:: 
на п.22 рішення Ьроварської міської ради КиїВСЬhОЇ 

області від 12.04.2012 року N~586-20-06 "Про 
припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в користування земеЛЬНЕХ 

ділянок, поновлення договорів оренди земельних 

ділянок, надаНІ-ІЯ дозволів на складання техніЧIІОЇ 

документації по оформленню права користуваlJlІЯ 

земеJlЬНИМИ ділянками, надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради", 

Розглянувши протест заступника Броварського ~!іжрайоннОІ'О прокурор;;. з:..= 

27.06.2012 року K~ 1353вих на П.22 рішення Ьроварської міської ради Киїl3С;»)(,~: 

області від 12.04.2012 року J..,~586-20-06 "Про припинення права корист:,,:)~;:;-:/: 

земельними ділянками, затвердження технічної документації із ЗбlлеУСТРО:J 

щоЛ,о передачі в користування земельних ділянок, поновлення договорів о:х:::,:;; 

земельних ділянок, надшшя дозволів на СК;Іадання технічної документзцї;" по 

оформленню права користування земельню.1И ділянками, надання ,lОЗЕоліJj :-:~; 

розроб:!сння проектів землеустрою щодо відведення зеі\!СЛЬІ-ШХ ;:;: .. !};НО:, 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень БРОВЩJCЬІ<ОЇ i'.,:;::ь:,~o·.' 

ради" щодо скасування зазначеного пункту рішення як незаконного, кеРУЮЧИСіJ 

стал'ею 21 Закону України "Про прокуратуру", статтею 59 Закону Україі:іl "Р;,) 
місцеве самоврядування в Україні", а також враховуючи peKO:-'-1Сі-ідації ;-ІОС';;':;::О: 

комісії з питань законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИ.іlА: 

1. Інформацію начальника ЮРИДИЧНОГО відділу (додається) юяти до зідо:.;(~. 
2. Відхилити протест заступнику Броварського міжрайонного IrpoKYpc;;Zl .;;,:..., 

27.06.2012 року NQ 1353вих., на П.22 рішення Броварської :-'1іської рJ.ДИ Ки'lВ;::1,;,О': 

області від 12.04.2012 року NQ586-20-06 "Про припинення праВ[l K()Pj~CJ."YJ?;~;:;'~ 



шодо передачі в користування земельних ділянок, поновлення договорів оренди 

земельних ділянок, надання дозволів на складання технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками, надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою шодо відведення земельних ділянок 

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської 

ради" 

3. В 1 О-ти денний термін повідомити заступника Броварського міжрайонного 
прокурора про наслідки розгляду протесту від 27.06.2012 року N~ 1353вих. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
ГОJl0ВИ Андреєва В. О. 

Міський rOJIOBa І. В. Сапожко 

\-1. Бровари 

_____ 2012 року 



Інформація до рішеШ!5! l)рОl3арсь!(о'( \!іСІ)КОЇ ]Х1J(И КиївськоІ об;шсті про 

розгляд протесту заступшша f)POBRPCbKOrO tv!іжраЙОIIНОГО прокурора О. 

Бургели віл 27.06.2012 року NQ І З53-пих на П.22 ріІІ!СНТ!Я ьроварс[,кої \!іської 

ради від 12.04.20 І 7.. року 1'.[2586-20-06 

Відповідно до статті 141 Земельного колексу України I1lдстана;-,ш Д.'lЯ 

припинення права користування земельними Дlлянка\1И с З0крема 

використання земельної ділянки не за І(ільоІ3ИМ призначенням. 

Стаття 144 Кодексу визначає порядок припинення права користування 
земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного 

законолавстпа і передбачає, що разі вияплення порушення земельно/'О 

законодавства державний інспектор //0 використанню та охороні земе::I, 

складає протокол про порушення та видає особі, яка Допусти:rа порушення, 

вказівку про його усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила 

порушення земельного законодавстпа, не виконала протягом зазначеного 

строку вказівки державного інспектора щодо припинення порушення 

земельного законодавства, державний інспектор по використанню та охороні 

земель відповідно до закону накладає на таку особу адміністративне 

стягнення та повторно видає вказівку про припинення правопорушення чи 

усунення його наслідків у 30-денний строк. 

у разі неусунення порушення земельного законодавства у ЗО-денний 

строк державний інспектор по використанню та охороні земель звертається 

до відповідного органу виконавчої влади або органу МІсцевого 

самоврядування з клопотанням про припинення права користування 

земельною ділянкою. 

Слід відзначити, що 28.03.2005 року державним інспекторо\'! "3 

використання та охорони земель у присутності землекористувача проведено 

перевірку дотримання ВЮ.lОг земельного законодавства при користуванні 

земельною ділянкою площею 0,0830 га по вул. Короленка, 58 в м. Бровари 
Київської області і встановлено, що земельна ділянка не використовується за 

цільовим призначенням, про що складено припис від 28.03.2005 року NQ20. 
За результатами перевірки також складено протокол про адміністративне 

правопорушення за статтею 53 КУпАП від 30.03.2005 року N<~ 1 О та винесена 
постанова вІД 30.03.2005 року NQ 1 О про накладення адміністраТИRНОГО 

стягнення. 

29.04.2005 року при повторнlИ перевірці дотримання вимог земельного 
законодавства за вищевказаною адресою, встановлено, щО ПП. Пирожок О. 
І., порушення законодавства не усунув, про що складено відпсвіДШо'lЙ 

протокол та притягнуто до адміністративної відповідальності. 
У зв'язку з вищевикладеним, 25.05.2005 року за Х24 на адресу 

Броварської ~;iCЬKOЇ ради надійшло клопотання про розгляд питання про 

припинення права користування земельною ділянкою площею 0,0830 га по 
вул. КоролеНК(!,58 в м. Бровари відносно ПП Пирожок О. Т., У зв'Я1КУ :~ 
ПОІПОРНИМ І!е усуненням порушеНІ, ВИ\t!ог земеЛ!,I-!ОГО заКОНОЩШСТВ<1. 



С,lі;(lШ\ОЖ віД31I<.lЧИТІ!, що ч .. :.с ШІ-Ю;,) тре П,UЮ C"i'aTJ'i і 'f!! ~kS~~J11)I;OI'O 

~\uц(,;ксу ")/КРШ'І!И передбачено, що рішеllНЯ ортну 3І-1КОІШВЧОІ !-3~I"ЩИ або 

o~гa!-IY .\-lісIIСВОI"О сю.IОI3РЯДУI3ZШI-lЯ IlрО ПРИlІинеШIЯ [lр3l3а КОР:rlСТУGаllНЯ 

З(;.\;СЛ!JIIОЮ ділянкою МОЖС бути оскаРЖt:НС 3С~IJІСКОРИСТУ13аче.\1 у СУДОI30v.у 

ІІОРЯДКУ. 

Тобто, стаття чітко вказує, що РІшення про приrІИНСНIІЯ права 

користування земельною ділянкою приймається органом виконавчо'l В.1ади 

або органоу\ місцевого са\lОврядування, а отже при прийнятті 

o;--;ротеСТОl3аllОГО рішення міська рада діяла 13 .\\сжах повноважень та у спосіб 
r:l:рсдбачений заКОНО11Ш3СТI30.\'I, що відповідає вимогам ста'ггі 19 Конституції 
України. 

Крім того, для прийняття рішення були виконані всі вимоги персдбачені 

порядком припинення права користування земельною ділянкою відповідно 

),(0 частин першої та другої статті 144 Земельного кодексу України. 
Також, комісією у складі заступника міського голови, го.г.овного 

архітсктора міста, виконуючої обов'я'н<и начальника земельного відділу, 

l!ачальника відділу Дсржкомзему в і-.1. Броварах та начальника юридичного 

відділу, 03.04.2012 року ПРОl3едено обстеження земельної ділянки та 

і3стаНОI3ЛСJЮ, що земельна ділянка вільна 13ід забудови, засмічена, на 

території здійснюється стихійна торгі13ЛЯ. 

Тtlки.\-\ ЧИНОМ, П.22 рішення Броварської і-.1іської ради від 12.04.2012 року 
Х\!586-20-06 ЩОnО Ilрипинення права !Іостійного користування земе:IЬНОIO 

цїШ!1fКОIO п:roЩСЮ 0,0830 га по вул. Короленка, 58 в і\!. Ьровари відносно пп 
Г:;:ро:tюж о. І., ПРИЙНЯТО відповідно до HOP:VI ЧИІО-ІОго законодавства 

с:,асуваНIІЮ IlC підлягас. 

�-lа'lа;JЬШJК юридичного ві;lді.'l)' 
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