
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про розгляд протесту прокурора м.Бровари І 
. старшого радника юстиції Наджафова о.г. 

ВІД 22.04.08 Н!! 620-вих на рішення Броварської міської ради від 
21.02.08 Н!! 647-33-05" Про затвердження нормативної грошової 

оцінки земель міста Бровари" 

РОЗГЛJIнувши протест прокурора м.Бровари старшого радника 
юстиції Наджафова о.г. на рішення Броварської міської ради від 21.02.08 
Н!! 647-33-05 " Про затвердження нормативної грошової оцінки міста 
Бровари" щодо скасування зазначеного рішення як незаконного та 

заслухавши інформацію виконуючої обов"язки начальника земельного 
відділу Броварської міської ради - головного спеціаліста земельного відділу 
Майбороди С.А., керуючись ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", ст. 
59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Задовільнити протест прокурора м.Бровари старшого радника юстиції 
Наджафова о.г від 22.04.08 Н!! 620-вих на рішеННJJ Броварської міської ради 
від 21.02.08 Н!! 647-33-05 " Про затвердженlUI нормативної грошової оцінки 
земель міста Бровари". 

2. Скасувати рішення Броварської міської ради від 21.02.08 
Н!! 647-33-05 "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста 

Бровари". 

3. Повернути технічну документацію ~ нормативної грошової оцінки 
земель міста Бровари на доопрац~вання товариству з ?,бмеженою 
відповідальністю "Науково-виробнича фІрма "УІПВВРСАЛ-АГРО . 

4 На час доопрацювання вважати дійсним рішення Броварської 
. ... ади ВІД· 23 12 1999 року Н!!204-14-23 ,,про затвердження 

МІСЬКОІ р . . ф . 
грошової оцінки земель міста Бровари та порядок ормування платеЖІВ .. .. ~, 
за МІСЬЮ теРИТОРІІ . 
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s. в 1 О-денний термін повідомити прокурора м.Бровари старшого 
радника юстиції Наджафова О.Г. про наслідки розгJlJlДy протесту 
Н! 620-вих. від 22.04.08. 

б.Контроль за виконанням ЦЬОГО рішення ПОЮІасти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від 24 квітня 2008 р. 
Н!! Н" -.$6 -{)Г 



поДАВВЯ: 

земельного відділу t за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань . W 

розвитку та благоуСТРОI~ теРИТС:1И, 
земельних відносин, аРХ1тектур , 

о ow 

будівництва та lнвесТИЦ1И-
ВИКОнуІоча обов'взки начanьнwика 
земельноro віддіру - головнии . '. . 
спеціаліст земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

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

Впонуюча обов'язки начальника 
загальноro відділу - головний 
спеціаліст зaranьного відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустро~ територій, 
земельних В1ДНОСИН, аРХ1тектури 

будівництва та інвестицій ' . 

С.А.МаАборода 

В.О.АнДРЄЄВ 

::іь--./ А.В.Баба-МірзоЕВВ 

Л.l.Шиnо 

С.В.mддУБJIЯIC 



m 
ІІРОКУРАТУРА укрАІни 

ПРОКУРАТУРАNПСТАБРОВАРИ 
київської ОБЛАСТІ 

07401. М. БроваРІІ, &уЛ. КIІЇВСЬка, 137 пл. факс: 4-15-13 

22.04.08 Ке 6 z. о f, '-"-

ПРОТЕСТ 

на рішення Броварської міської ради 
від 21.02.08 Ке 647-33-05 

Броварському міському голові 

AllTOHellКY в.о. 

Проведеною прокуратурою міста Бровари перевіркою установлено, що 
рішеИWJМ Броварської міської ради від 21.02.08 Н! 647-33-05 <<Про затверджеНШІ 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари» затверджено нормативну 
грошову оцінку земель міста Бровари. 

Це рішенни є незаконним та підлягає до скасувании з таких підстав. 
Згідно з ст. 19 Конституції України органи місцевого самовридувании іх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі повноважень та у спосіб, що 
передбачений Конституцією Украіни. 

За ст. 18 Закону України «ІІро оцінку земель» нормативна грошова оцінка 
земельних дішІнок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, 
правил, а також інших нормативно-правових актів на зеМJIJIX усіх категорій та 
форм власності. 

Відповідно до п. 2 Методики грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначеННJI та населених пунктів, затвердженої 
постановою Кабінету МiHictpiв Украіни від 23.03.95 Н! 213, та п. 1.4 Порядку 
нормативної ГРОПІової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 
населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему Украіни, 
МінагрополіТИКИ Украіни, Мінбудархітектури України, Української академії 
аграрних наук від 27.01.06 Н! 18/15/21/11, інформаційною базою ДJUI 
нормативної ГРОПІової оцінки земель населених пунктів є генеральні плани та 
проекти плануваиня і забудови населених пунктів, матеріали економічної оцінки 
території, матеріали інвентаризації земель населених пунктів проекти забудови 
та розподілу території населених пyнrrів, місцеві правила забудови. 

Проте, товариство з обмеженою відпОВі~альніспо «Науково-виробнича 
фірма «УНІВЕРСАЛ-~О», розробляючи :еxmчну документацію не повніспо 
врахувало вищевказанІ документи, унаСЛІДОК чого неправильно визначено 

нормативну грошову оцінку. 



Так підприємством не було ви б . . , • значено азову грошову ОЦІНКУ земель МІСта 
по eKOHOM1Xo-планувал~ним зонах, ~e вказано землі Дарницького лісопаркового 
господарства та зеМЛІ ДІІ «РадІопередавальний центр», пропущено зони 
ЗaJIJI~ IPYВТOB~ вод ~eH~e З м В районі КНJlЖицького переїзду, недостатньо 
в~аз~ з?ни магlстр~еи ПІДвищеного місто формуючого значення, зони 
ПI~ОXlДНОІ доступносТІ д~ громадського центру, зони доступності до 
зamзВИЧВОГ? вокзалу та залІЗНИЧНИХ станцій та зони перевищення рівня шуму 
від авТОДОРІГ, не надана карта з визначенням агровиробничих груп rpyвтiB і не 
вказано землі житлової забудови і технічної інфраструктури в районі Об'їзної 
дороги. 

Крім ТОГО, товариством усупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів 
України <<Про проведення індексації грошової оцінки земель» від 12.05.00 Ни 783 
не вірно введено індексація грошової оцінки земель. 

Таким чином, Броварська міська рада затвердила нормативну грошову 
оцінку земель міста Бровари на підставі технічної документації, яка розроблена з 
порymеННJIМ чинного законодавства, що може привести до невірного визначення 

розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, економічного СТИМУJIЮвання раціонального використання та 

охорони земель. 

З огляду на викладене, керуючись ст. 21 Закону Украіни "Про 

прокуратуру", -
ВИМАГ АЮ: 

Скасувати рішеННJI Броварської міської ради від ~1.02.08 Ни 647-33-05 
«!Іро затверджеlШJl нормативної грошової оцінки земель МІста Бровари». 

Повідомити прокурору міста Бровари про результати розгляду протесту у 

десятиденний термін з ДНЯ його надходжеННJI. 

В· . ДО ст. 21 Закону Украіни "Про прокуратуру' протест 
1ДПОВ1ДНО . . б ' 

прокурора зупиняє дію опротестованого акту І П1ДЛJIГає о ов JlЗковому розгляду 

У десятиденний строк після його надходжеННJI. 

Прокурор міста Бровари 
старший радник ЮСТІІ'~·"--~:::::=......::::::::.-J~~ 

О.Наджафов 
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