БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Гnpo розгляд ~.pOTecтy прокурора м.Бровари

---,

старшого рад~ика ЮСТИЦI1 Наджафова О.Г. від 08.02.07 Н!! 46 вих-07

на пункт 1.2 РІшення Броварської міської ради від 01.12.05 Н!! 834-3904 "Про погодження місць розташування земельних ділянок під
розташування об"єктів юридичним і фізичним особам, продовження
терміну діі дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт та
BHeCeHНJI змін до рішення Броварської міської ради від 04.12.03 Н!! 32717-24 ", на пункт 5.19 рішення Броварської міської ради від 23.02.06

JU 923-44-04 " Про припинення права користуванНJI земельними
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, HaдaHНJI дозволів на
виготовленНJI технічної документації по оформленню права
користуванНJI земельними ділянками юридичним та фізичним особам
та BHeCeHНJI змін до рішень Броварської міської ради" та на пункт 2.11
рішення Броварської міської ради від

23.03.06 Н!! 955-46-04

"Про

припинення права користування земель~ими ділянками, HaдaH~ в оо

.

оренду земельних ділянок, надання ДОЗВОЛІВ на виготовленНJI теХНlЧНОІ
документації по оформленню права користування зем~льни~и

ділянками юридичним та фізичним особам та внесення ЗМІН до РІшень

...

..

БроваРСЬКОIМIСЬКОIРади

"

Розглянувши протест прокурора м.Бровар~. с~арш~го рад~ика ~СТИЦі~
Н!.
НаджаФова О..
.
.
Г на пункт 1.2 Рішення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 01.1_.05
834-39-04 "Про
погодженНJI місць розташуВВННJI земельних Д1ЛJlнок ?Ід
розтamyванНJI
'оо

об"єктів юридичним і фізичним особам,. продовження Te~MIНY
ekthO-ВИШУКУВальних роБІТ та BHeCeHНJI ЗМІН до

Д~I дозволу на пров~~е~НJI ~~o и від 04.12.03 Н!! 327-17-24 ", на пункт 5.19
р~шенНJI Броварсько.~ M!CЬK~~ рад ві 2302.06 Н!! 923-44-04 " Про припиненНJI
РlшенНJI БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ~ . и H8ДВННJI в оренду земельних

п~ава користуванНJI зем~ьниМИ ~::::~НJI технічної документації по

д1ЛJIНок,
оф

HaдaнНJI

Ормленню

права

ДОЗВОЛІВ на

користуванНJI

.

ельними ділянками юридичним та

зем
оо
"
'l шень БроваРСЬКОIоо'
МІСЬКОІ ради та на

фізичним особам та BHeceHНJI ~~I~ ДОоі ади від 23.03.06 Н!! 955-46-04 "Про
ПУНкт 2.11 рішенНJI БроваРСЬКОI МІСЬК Рьними ділянками, HaдвнНJI в оренду

nРипиненНJI права корисТYBaHНJI .земел
. оо
.оо
а виготовлення теХНІЧНОІ докумеНТ8Ц11 по
земельних ділянок, надання дозвОЛІВ н ельними ділянками юридичним та

ОФормленню права користувВН~J1 ЗеМ 'шень Броварської Micь~~i р!Щи".~одо
фізичним особам та BHeceHНJI ЗМІН дО РІ

.f

'.' .'

_'2ОО5р 3811 N!l1S5-2ОС1О

ЗАТ ~V",-".-·

скасування
зазначених
пункт·ІВ- .
РІшень
•
іllформаЦlЮ начальника земельного в· .

як

нез

аконних та заслухавши

Т.В., керуючись ст. 21 Закону Ук~~ШУ :hoBapcLKoї міської ради Гордієнко
УкраїНИ "Про місцеве самоврядува:~НИ ро пр~?ратуру", ст. 59 Закону
пропозиції постійної комісії з питанья в УкраІНІ, а також врахОВYlочи

земельних відносин архітектури б . розвитку та блаГОУСТРОIО територій,
рада
'
, УДІвництва, екології та інвестицій, міська
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника земельного відділу Броварської міської

Гордієнко Т.В. взяти до відома. (додається).

ради

2. Відхилити. протест прокурора м.Бровари старшого радника юстиції
Н~жарова 0.-: вІД 08.02.07 Н!! 46 вих-07 на пункт 1.2 рішення Броварської
.НСЬКОІ ради. ВІД О 1.1 ~.05 Н!! 834-39-04 "Про
погодження місць розташування
земельних ДІЛЯНОК ПІд розташування

об"єктів юридичним і фізичним особам,

продовження терміну дії дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт
та внесення змін до рішення Броварської міської ради від 04.12.03 Н!! 327-17-24 ",
на пункт 5.19 рішення Броварської міської ради від 23.02.06 ~ 923-44-04 " Про
припинення права користування земельними ділянками, надання в оренду
земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по
оформленню права користування земельними ділянками юридичним та фізичним
'особам та внесення змін до рішень Броварської міськоі ради" та на пункт 2.11

рішення Броварської міської ради від 23.03.06 Н!! 955-46-04 "Про припинення
права користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок,
надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права

користування земельними ділянками юридичним та фізичним особам та внесення

..

...

..

"

ЗМІН дО РІшень БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради

3. В 10-денний термін повідомити прокурора м.Бровари старшого радника
Юстиції Наджафова о.г.
про-1!~Cnідки розгляду протесту Н!! 46 вих-07
.
ВІД 08.02.07.
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В.О.Антоненко

ПОДAlПlЯ:

Начальника земельного ВіДДілу~~J~~~~

ПОГОДЖЕНО:
Секретар ради

Заступник міського голови

С.М.Возняк

Начальник юридичного відділу
(!)

с- а

r. oJ: f) tt .

_

Начальник загального B~;

І.Г.Лавер

Н.І.Гнатюк

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

С.В.ПіддуБНJIК

ІНФОРМАЦІЯ
по розгJUlдУ протесту npoltVn
lостиції Наджафова О r ..~ уора м.Бровари старшого радника
.
. . на пункт рішен Б
ради ВІД 01.12.05 Н!! 834-39-04 " П
ня роварської міської
розташування земельних і
. ро ПОгодження місць

юридичним і фізичним ОСОба~ лянок ПІд розташування об"єктів
проведення проектно-ви ,::довжен~я терміну дії дозволу на
рішення Броварської Mic=.~
~их роБІТ та внесення змін до
пункт 5.19 рішення Б
І ~aд~ Вlд..04.12.03 Н!! 327-17-24 ", на
04 "П о п
роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 23.02.06 Н!! 923-44н~ан:яипинення права користування земельними ділянками

в оренду земельних ділянок, надання дозволів на

'

виготовлення технічної ДO~MeHTaцiї по оформленню права
користування земельними ДІЛянками юридичним та фізичним

особам та в~есення змін до рішень Броварської міської ради" та на
пун~ 2.11 РІшення Броварської міської ради від 23.03.06 Н!! 955-46Про припинення права користування земельними ділянками

04

надання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на

'

виготовлення технічної ДO~MeHTaцiї по оформленню права
користування земельними ДІЛянками ІОрИДИЧНИМ та фізичним
ОС~бам та внесення змін до рішень Броварської міської ради"

01 грудня 2005 року Броварською міською радою було прийняте рішення за
н2 834-39-04 "Про погодження місць розташування земельних ділянок під

розташування

об"єктів юридичним і фізичним особам, продовження терміну діі

д?звоny на проведення проектно-вишукувальних робіт та внесення змін до
р~шеННJI Броварської міської ради від 04.12.03 Н!! 327-17-24 ", про погодження
MICЦJI розташування земельної ділянки під розміщення об»єкту ТОВ «ТерміналБровари»;

23.02.06 Броварською міською радою було прийняте рішення за Н!! 923-44-04

~ро

.

припинення права користування земельними ДІЛЯНКами. надання в оренду

земельних дїЛJIнок. надання дозволів на виготовлення технічноі документаціі по
ОформnенlUO права користування земельними ділянками юридичним та фізичним
Особам та внесення змін до рішень Броварської міськоі ради". по надання дозволу

На виготовлення проекту відведення

земельної ділянки ТОВ «Термінал-

Бровари».

..
.
23.03.06 Броварською міською радою було приинят~ РІшення за N!! 95546-04 "Про припинення права користування з~мельними ДlЛJlНКВМИ. над~ня ~
оренду земельних дїJIJlHOK. надання ДоЗВОЛІВ на виготовлення ~ХВІЧНОІ
ДОкументації по оформленню права корис,?вання. земельними Д~~Kaм~
IOридичиим та фізичним особам та внесення ЗМІН дО Рlше~ь БроваРСЬКОI МІСЬКОІ

ради". про н&Дання в ореНДУ земельної ділянки ТОВ «TePMhan-Бровари».площею
9 S ra
б.
та об"nvrnвування cкnaдCЬKOГO комплексу лопстичниЙ ..
•

парк.

для

УДІвництва

_.~

.-

4

Зазначені рішення міської ради були приАн'
.
.
151 Земenьного кодексу Украіни п 12 n
.
JlТІ У ВІДПОВІдності до ст.12 124
..
34 ,ст.26 Закону Украіни
,.
ереХІДНИХ
' ,
украІНИ, п.
П
.
положень Земельного кодексу

ст•.24 Закону Украіни «Про п
"ро МІсцеве самОВРJlДУвання в Україні"
•••••
лануваННJI та забудов
....'
J1роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 19 12 2002
У теРИТОРІJ», РІшення
земельних ділянок В м.Бровари)) зі з~і .
Н! 131-08-24 «Про резервування
міської ради від 24.04.2003 H!!240~~~4затвердженими рішенням Броварської
броварської. міської ради від 19.12.2~02 ~~po внесення змін до рішення
земельних ДІЛЯНОК в м.БроварИ»о
- 131-08-24 «Про резервування
r

В своєму протесті прокурор

n

ДЇJU1НКИ ТОВ «Термінал-Брова
о~илаЄТЬСJl на те, щ? при наданні земельної
.
ри)) МІська рада не ВИРІшила питання зміни ії
ЦІЛЬОВОГО призначення.
Роз'JlСНЮЮ ' що порядок ЗМІНИ
.
.
.. .
ЦІЛЬОВОГО призначення
земель в .УкраlН1 на законодавчому рівні існує лише дл я земель, ЩО перебувають у
ВJla~HOCTI ~омадян та юридичних осіб, тому застосуванНJI в тексті рішення слів
(СЗМІНИ~ ЦІЛьове призначення земельної діЛJlНКИ)) є не законним.

ПІДnPИЄМСТВ~, як зазначено в рішенні, земельна ділянка надавалась за
рахунок

земель

СІЛьськогосподарського

призначення

-

для

будівництва та

обслуговування складс~кого комплексу логістичного парку - землі комерційного
використання, а onкe ЦІльове призначеННJI земельної ділянки визначене - JlК землі
комерційного призначення, ЩО передбачено п.l ст. 20 Земельного кодексу
Украіни.
Що

СТОСУЄТЬСJl

питання

пріоритетності

надання

земель

сільськогосподарського використаННJI, про ЩО зазначено в протесті прокурора,
поясшою, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про планування і забудову
територій)) передбачається, що планування територій на місцевому рівні
забезпечується відповідними місцевими радами і ПОЛJIгає у розробленні
генеральних планів населених пунктів.

Згідно Генерального плану забудови м. Бровари, затвердженого рішенням

Броварської міської ради від 26.08.99 Н! 150-11-23 , земельна ділянка, що
перебуває в користуванні ТОВ «Термінал-Броварю), на території промислово
Комунальної зони В районі Об'їзної дороги, схема генерального плану, якої
затверджена рішенням Броварської міської ради від 25.l2.2006p. Ни 189-13-05.

Земель

сільськогосподарського

використаННJI

на

зазначеній

території

генеральним планом забудови міста не передбачено.
Враховуючи вищезазначене, вважаю,. що протест прокурора м.Бровари

старшого радника юстиції Наджафова о.г. ВІД 08.02.07 Nи 46 вих-07 на пункт 1.2
рішення Броварської міської ради від 01.12.05 Nи 834-39-04 "Пр~ погодження

місць розташування земельних ділянок під розташування об"ЄКТIВ юридичним і

фізичним особам, продовження тep~iНY д~i дозволу на пров.~д~ННJI ~poeктн?
ВИшукувальних робіт та внесеННЯ ЗМІН до ~Ішення БроваРСЬК~1 ~ICЬK~I ради в!д
04.12.03 Н!! 327-17-24 11, на пункт 5.19 РІшення БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради ВІД
23.02.06 Н!! 923-44-04 " Про припиненИJI ~aBa користування земел~ними

ділянками,

надання

в

ореНДУ

земельнИХ Д1ЛJlнок,

надання

ДОЗВОЛІВ

на

,lfJ1)1Oвлення .технічної документації ПО оформnеННIО права користування

земсльними ДlnЯН~~М~ ю~~дич~~м та фізичним особам та виесеиНJI змін до
pil11eHb БроваРСЬКО1 МIСЬКО1 ради та на пункт 2.11 рішення Броварської міської

ради від 23.03.06Х! 955-46-04 "Про ПрипиненНJI права користування земельними
дїJUlнками,

HaдaH~

8IlгoтoвneHНJI

~. оренду

теХНIЧНОI

земельних

документації по

ділянок,

HaдaнНJI

оформленню

права

дозволів

на

користуванЮІ

земельними ділянками юридичним та фізичним особам та внесення змін до
рішень Броварської міської ради" підлягає відхилеННJО, в зв))язку З тим, що
Вlllцезазначені рішення Броварської міської ради прийняті законно в межах
компетенції.
Відповідно до ст.

144 Конституції Украіни та ст. 59 Закону YкpaїНl.1 "Про

••ісцеве самоврядування

в Україні", рішення органів 3 мотивів іх невідповідності
конституції України чи іншим законодавчим актам Украіни, можyrь буги
Вltзианими незаконними в судовому порядку.

Начальник земельного відді~_лу~.::z::~~

