
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про розгляд протесту Прокурора м.Бровари І 
,~таршого ра.'1ника юстиції Наджафова о.г. від 30.08.06 Н!! 261 

н:: 11.; .11 jJlшеннн Бров~рської міської ради від 01.12.05 Н!! 843-39-04 
-Іро IЮП~',1ЖСННЯ l\f\Cltb розташування земельних ділянок під 

рz:п і аш~:вання об'ЄI\"Тів юридичним та фізичним особам, 
ПРОj10ВЖ~ННЯ дl1 дозвол?' на п~оведення проектно-вишукувальних робіт 

та внесення ЗМІ~ дО РІшення Броварської міської ради 

BIJl 04.12.03 .N'~ 327-17-24" 

РО3!":іS!НУВШИ протест прокурора м.Бровари старшого радника 
ЮС1 иції Нзджафовз О.Г. на п. 1.11 рішення Броварської міської ради від 
О! .12.(15 ,N°!! 843-39-04 "Про погодження місць розташування земельних 
ділянок піu розташування об'Єh"тів юридичним та фіЗ~ІЧНИМ особам, 
ііjJl);:{ОВ'ої{СНЮі llіі .JlОЗВОЛУ на l1роведення проектно-вишукувальних робіт та 

ISне,~еtiНЯ з~~ін до рішення Броварської міської ради від 04.12.03 
И:! 327-17-14" щодо скасування зазначеного рішення як незаконного та 
заслухавши інформацjю з~віДУIOЧОЇ земельним відділом Броварської міської 
ради ГордієtiКО Т.В., керуючись ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", 
ст. 59 Закону України ~~Про ~(icцeBe самоврядування в Україні", а Та!\'ОЖ 
враховуючи пропозиції постійної комісії з ~и.т~ь РОЗВJіТК~ та бла:~)УС~ОJО 
теРJiторій, '3еме:ІЬНIJХ sіДНОСИІ!, архітеlСТУРИ, оудшництва та ІнвеСТИЦIИ, ~!CЬKa 

рапа 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію завідуючої земельниМ відділом Броварської міської ради 

Гордієнко Т .В. взяти до відома. Б ар.1 старшого радника 
,., З отест прокурора м. ров 
~. . адовольнити пр. ХО 261 на п. ) .11 рішеНІІЯ Броварсы1оїї 

fО.СПІЦІЇ І~аджафова О.г. 9ІД зо.~8.06 I~ дження місць розташування 
мІсы1оі" ради від 01.12.05 Н!! 843-.)9-04 ,Пр? ПО~ДИЧIULl\f та фізичним особам, 
земельних ділянок під РО:JТ8шувания об tICnB ::KTHO-ВI{ШУКУВальних робіт та 
ПРодовження дії дозволу на проведення п~ ?trїської ради від 04.12.03 
Внесення змін до рішеНlf)l БроварСЬКО1 . 
}(!! 327-17-2411. .! \- "':". ~., . 

.... . ' l·.8· І.'.: 
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з. Скасувати п. 1.11 рішення Броварської міської ради від 01.12.05 
]іо 843-39-04 "Про п~годження місць розташування земельних ділянок під 
-зтаU1ування об'ЄКТІВ юридичним та фізични~ особам, продовження діі 

ро б·· зволV на проведення проектно-вишукувальних ро lТ та внесення ЗМІН дО 
д?U1еи~я Броварської міської ради від 04.12.03 N! 327-17-24". 
рІ 4. В 10-денний термін п~ · .. QМИТИ прокурора м.Бровари старшого 
адиика юстиuії Наджафов ~!1' Нро слідки розгляду протесту N! 261 

Р ~ 0\ ('tr'* 
від 30.08.06. ~ ~ ~ 
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В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: :"Ш~~~~~<:~' ~:=Ji"~~Г Т.В.Гордієнко начальника земельного B.t:12 __ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов' язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань . 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

І.В.Сапожко 

. $tJ/JI! Т.М.Чепіга 

J /Л.М.Шило 

С.В.Піддубник 



~ 
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 

ПРОКУР~!уРАNПСТАБРОВАРИ 
КИlвськоі ОБЛАСn 

"' . 07401, М. Бровари, вул. Київська, 137 тел 41-513 
ііі CJ''('f' . ..:-'1/. tt,·" 

ПРОТЕСТ 

на п. 1.11 рішення Броварської міської ради 
від 01.12.05 Н!! 843-39-04 "Про погодження 
місць розташування земельних ділянок 
під розташування об'єктів юридичним та 
фіЗIІЧНИМ особам, продовження діі дозволу 

Броварському міському голові 
Антоненку в.о. 

на проведення проектно-вишукувальних робіт та 

внесення змін до рішення Броварської міськоі ради 
від 04.12.03 Н!! 327-17-24" 

" Пунктом 1.11 ~ішення Броварської міської ради від 01.12.05 N!! 843-39-04 
про ~огодження МІСЦЬ ро~ташування земельних ділянок під розташування 
об СПІВ юридичним та фІЗИЧНИМ особам, проДс;»вження діі дозволу на 
проведення проектно-вишукувальних робіт та внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 04.12.03 N! 327-17-24" ПQгоджено місце 
розташування земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"Елітбуд" орієнтовною площею 4,0 га для будівництва аквапарку на території 
парку "Перемога". 

Це рішення є незаконним і підлягає cKacyвaнmo з таких підстав. 
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції Украіні органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" місцеві ради вирішують земельні відносини відповідно до ЗК України. 

Закон України ,,про основи містоб)'ДУВання" (ст. 5) ~ередбачає, що при 
здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечеНІ, зокрема: . . 

розробка містобудівної документації, проектів конкретних об'ЄКТІВ зпд~о 
з вихідними даними на проектування, з дотриманням державних стандарпв, 
норм і правил регіональних і місцевих правил забудови; " 

розміщ~ння і будівництвО об'єктів відповJдно до затвердже~их У · ··r тtC.ut.R:r&,ri\' та ПDF.в,цих об'ЄКТІВ; встановленому порядку МІстоБУДIВНОI ОА'Рf'VJilAі'С1і~~И1J ~jr І: 
•. All,jl:J BxIДEIi,~ ,Pf!~ 5"# . 

k бl.at Р6'1'. и1!Z." p~ ~P. 



раціональне використання земель та терит .... . . 
Ф . ОРІИ ДJIJI МІстоБУДІВНИХ n б 

піДВИU1ения е еКТИВНОСТІ забудови та іншого використ . отре , .. aHНJI земельних дlJIJlНox. 
охорона культурнО1 спадщини збереженНJI тр.... , 

. ' адИЦlИИОГО характеРі\І 
середовища населених ПУНКТІВ; .І 

урахування державних та громадських інтересів при плануванні та 
забудові територій; 

участ~.. ГPOMa~H, Об'єднан~ гро~адян в обговоренні містобудівної 
документаЦl1, проеКТІВ окремих об ЄКТІВ І BHeCeHНJI відповідних пропозиц· ... . .. ІИ дО 
державних оргаНІВ, оргаНІВ МІсцевого самоврядуванНJI підприємств устав . . ... " ОВ І 
орган l'3аЦІИ; 

1~,,(IiCT прав громадян та громадських організацій згідно із 
законодавством. 

Зазначене рішення прийнято з порушенням вказаних вимог закону, у т.ч. 
усупереч генеральному плану міста. 

Крім того, на запланованому місці розташування аквопарку знаходиться 
єврейське кладовище, що занесено до Списку американської культурної 
спадЩИНИ за кордоном, і тому Обласний цеmp з охорони пам'яток історії, 
археології та мистецтва Київської обласної державної адміністрації не погодив 
вказаного об'єкту. При цьому також порушено вимоги п. 3.12 Державних 
санітарних правил та норм "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання 
кладовища в населених пунктах України", затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 01.07.99 Н! 28. 
З огляду на викладене, керуючись ст. 21 Закону Україии "Про 

прокуратуру" . 
вим а га ю: 

Скасувати п. 1.11 рішення Броварськоїміськоіради від 01.12.05 Н! 843-39-
04 "Про погодження місць розташування земельних ділянок Пі~ .. розтamyвання 
об' єктів юридичним та фізичним особам, продовжеИНJI ~II доз~ny на 
проведення проектно-вишукувальних робіт та BHeCeННJI ЗМІн до РІшення 
Броварської міської ради від 04.12.03 N! 327-17-24" щодо ПО~ОДЖ~ННJI ~ісця 
розташування земельної ділянки товариству з обмеженою В1ДПОВJД8JlЬН1с~ 
"Елітбуд" орієнтовною площею 4,0 га для будівництва аквапарку на територu 
парку "Перемога" ... 

Про результати повідомити прокуратуру міста Бровари у 10-деннии ctpOK • 

Прокурор місТа Бровари 
старший радник юстиції 

.--- .. 

О.Паджафов 
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