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Гnpo ~?ЗГnIlД протесту .прокурора м.БропаРII старшого Р:\ІІИКЦ 
ЮС:ИЦI1 ~троди .М.М. ВІД 28.03.05 Н!! 18-0 110 рішення БроваРСIJI\ОЇ 

МІСЬІ(О1. ради ВІД 03.02.05 Не 631-31-04" Про припинеllНЯ rtrшв~' 
влаСНОСТІ нп нерухоме майно В зв"'IЗI(У "] суспільною необхідністю 

звільнення земел,ыl'l'· ділянки" 

РОЗl"JI'IІІУВШИ протест ПРОІ(УРОР[l м.Бровари старшого Р~ЩІІІІІШ 
юстиції ОТРОДИ М.М. на рішення БроIJарсы�оїї міської ради від 03.0:!,О5 
Іі!! 631-31-04 " Про припинення права IJJlаСlІості на нерухоме I\шііJJI' І) 
зв"ЯЗІСУ З суспіЛЬИОІ0 необхідністlО звіJIIJIІСІІНЯ земельної діЛЯJlI\Il~~ щодо 
скасування заЗJJllченого рішення ЯJ( неЗ8l(Оllноr'о та заслухаВШIІ іIlФ()РМI1І~іl("І 

завідуючоі' земеЛЬ1JИМ відділом Броварсы�ої'· міської ради Гордієнко T.H.~ 
керуючись ст. 21 Закону Украї1lИ "Про ПРOl(уратуру", ст. S9 3(11\ЩIУ 
України "Про місцеве самоврядуваНН'l 11 YI(paїl1i", а також BpaxoBYI{lLIII 
пропозиції пос'гіііної І(омісії З питань РОЗIJIІ'ГІ(У та благоустроlO теРИ'I'\.lрііі. 
земельних відносин, архітектури, будіВlІІlЦ'l'l1t1 "'0 еl(ології, міська РnД(1 

вир І Ш ИJІ А: 

1 • .ІнформnціlО завіДУI~чоі земеЛЬНlІМ відділом Броварсы�оїї місt.l,о',' 
ради ГopдiєНl(O Т.В. взяти ДО відома. (ДОДL\Є'І'І,С'І) • 

. 2. ВіДХIiJIИ'ГН протест прокурорп м.БI)ОI1nРИ старшого раднИІ(О IOc,.IIItiї 
Отроди М.М, під 28.03.05 N!! 18-а на рішеllllJl Броварс~кої міської рtlдll від 
03.02.05 Н!! 631-31 .. 04" Про припинеНIІЯ IІl'tШП ПnПСIІОСТI на нерухоме I\1пliаю 

.' ...., 
в зв"ЯЗI(У З CYClliJlbllOIO необхіДНІСТJO зntJIМIСllІІЯ земеЛЬНО1 ДІЛЯНКИ . 
. З, В 10-ДСlІниti те мін повіДОМИ1'ІІ Щ)Оlсурора м.Бровари сторшого 
радника lостицl'і ' р .... дIiРМ~; ро llасnіДlСІ1 І')ОЗГЛЯДУ протесту Не 18"0 під 
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ІНФОРМАЦІЯ 

"(,'І r(нгляду протесту про 
, .. : І і ІН її Отроди М М н К?'рора м.Бровари старшого радника 

. . а РІшення Брова ... .. 
03.02.05 N!! 631-31-04" П РСЬКОІ МІСЬКОІ ради від 

ро припинення п . 
Hcp\'~OMe майно в зв"яз . рава влаСНОСТІ на 

" ку з СУСПІЛЬНОЮ необхідністю звільнення 
земельної ділянки" 

. 03 :1І0ТОГО 2005 року Броварською міською .. РІШСIfII ~ Ш N!! 321-3 1-04 П рад~ю було прииняте 
'0 • • '. о " p~ п~ипинення права влаСНОСТІ на нерухоме майно 

в зв SI i"~ і t:) t;111~ЬНОЮ не?БХІДНІСТЮ звільнення земельної ділянки". 
Зазначене РІшення МІСЬКОЇ ради було прийняте у відповідності дО СТ 149 

Земельного кодексу України п 7 ст 346 ст 351 1 417 Ц о • .. ,.. , . ,п. ст. ИВІЛЬНОГО 

Koдe~cy УкраІНИ,. ст .. 55 Закону Украіни "Про власність", СТ.25 Закону 
УкраІНИ "Про МІсцеве самоврядування в Україні", з метою вирішення 
питання _ припинення права власності приватного підприємця 

Карап~:stltа . І СВОРІса АШИІсовича на нерухоме майно, яке розташоване по 
By~~KН1BC~Кlii. З 14, в м.Бровари та з метою звільнення земельної ділянки, на 
ЯЮІ~ РОЗfvl1щене вищевказане майно, для суспільних потреб, а саме - для 
БУДІвництва об"єктів, пов"язаних з обслуговуванням жителів територіальної 
гром~и, організації зони відпочинку загального користування та бювету 
артеЗІанського водопостачання для мешканців міста на перехресті 
вул.Київської та Черняховського. 

У своєму протесті прокурор м.Бровари посилається на те, що відповідно 
до ст.55 Закону України "Про власність", власник не може бути позбавлений 
права власності на своє майно, крім випадків, передбачених законодавчими 

актами У країни. 
ПУНJСТ 7 ст.346 Цивільного кодексу України передбачає можливість 

припинення права власності на майно у, разі викупу нерухомого майна у 
зв"язку з викупом З метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій 
воно розміщене. 

Пунктом 1 опротестованого рішення міська рада ~ередбачає припинення 
права власності на нерухоме майно приватному .~І~ПРИЄМЦЮ Кара~етяну 
Гєворку АШИІСОВНЧУ з метою звільнення земельно 1 ДІЛЯНКИ для СУСПІЛьних 
потреб. Пункти 2,3,4 зазначеного ріШ~ННЯ міської радИ передбачають 
порядок відшкодування приватному ПІдпрИЄМЦ10 Карапетян~ ГЄBOP~ 
АшИКОВИЧУ вартості нерухоМОГО майна, при цьому, компенсацUl ваРТОСТІ 
,земельної діЛЯНJ<И рішенням міської ради не ~ередбачається, В. зв"язку з тим, 

, " ~O земельна ділянка, яку пропонується .~ВІЛьнити ~ СУСПІЛьних ~отреб 
: МІСта, відноситься до земель держаВНОІ .влаСНОСТІ 1 на час прииняття 
" : 'ОПРотестованого рішення міської ради, Дl~янка перебувала в резеР~НІL"( 
,"територі · ( ЯК пунктоМ 4 РІшення виконавчого КОМІтет\' 

. :. Бровар ИХ •• м!ста, .. таІ и ВІ.Д 14'1003 .ко 520 Карапетяну reBOPJ\.1' Ашикович~' 
,: ':' ,,' СЬКОІ МІСЬІСОl рад :. - . 



було припинено право КОРИСтування 
вуЛ.КJJЇВСI1кіЙ,314. зазначеНОIО діЛЯНКОIО по 

Л () lїl\ •• C" пу. Нh.їИ.. 2,3,4 даного РІ·шення . 
СВІдчать про підготовчі дії 

Бровар~ькО1 МІСЬКОІ ради ЯКІ· необ· б . . ' ХІДНО зро ити для попереднього 
ВІ·дшкодvвання збитКІВ І є П·l 

J • дтвердженням дотримання процедури 
припинення права влаСНОСТІ на нерухоме майно, а також не порушення прав 
Карапетяна Гєворка Ашиковича на власність. 

Прокурор м.Бровари у СВОЄМУ протесті посилається ІІа Ч.І ст.35 І 
Ци~іЛЬНщ:() кодексу ~краіни, ~oдo повноважень судових органів у 
ВllрШIСIІНI витань прииняття РІшень про припинення права власності ІІа 

нерухоме маііно з обов"язковим попереднім віДШlсодуванням збитків 
власнику майна у повному обсязі. 

Дана норма чинного законодавства дотримана, п.5 опротестованого 
рішення. 

Враховуючи вищезазначене, вважаю, що протест прокурора м.Бровари 
старшого радника юстиції Отроди М.М. від 28.03.05 Н!! 18-а на рішення 
Броварської міської ради від 03.02.05 Н!! 631-31-04 "Про ПРИllИllення права 
власності на нерухоме майно в зв"язку з суспільною необхідніСТIО звільнення 
земельної ділянки" прийнятий в межах компетенції Броварської міської ради. 

Відповідно до ст. 144 Конституції України та ст. 59 3аІСОНУ України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення органів з МОТlІвів їх 
невідповідності Конституції України чи іншим законодавчим актам 
України, можуть бути визнаними незаконними в судовому порядку. 

Завідуюча земельним відділ.омС:::::J~~~ Т.В.Гордієнко 

0-1. ()Jr, fJ" 
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