
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ТI"Т~Iв І 
Arl СЬКО ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г п П~о розгляд протестів Броварськоro міжраііОНIlОГ 
р курора радника lостиції ЩербlfНИ С А В·ІД 17 lD-t1 2 08 Н!' 3694ВltХ Н!' 3695.Ні • • • 1.2Ь 

Н!! 3700ви~ КО 3701ВИХ' .. ;. 3697ВJlХ, Н!! 3698ВIIХ, Н!! 3699ВIІХ, 
на о ':- вих,. ",!! 3702вих, Н!! 3703ВIІХ, N!! 3704ВІІХ 

креМІ пункти РІшень Броварської міської радll 

... Розглянувши про~ести Броварського міжраііонного прокурора радНІІка 
J~CТlЩII Щербини C:~.. ВІД" 17.1 1 .2~08 Н!! 3694ВJlХ на підпункт 6.14 пункту 6 
РІшення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 25.12.2006 Н!! 192-13-05 "Про ПРllПlшеllНЯ 
права користув~ня земельними ділянками, надання в оре.IДУ зеМeJJЬН11Х ділянок, 
надання у ПОСТІйне користування зеМeJJЬНИХ дшянок, надання дозволів на 
ВllГОТОВJIення технічної документації по оформnеННIО права КОРlІстування 
земельиими діJISIНКами юридичним та фізичним особам", від 17.11.2008 Н!! 
3695вих на підпункт 5.12 пункту 5 рішення Броварської міської радll від 
16.03.2006 Н!! 950-45-04 "Про припинення права користування зеМeJJЬНІIМI' 
діmmками, надання в оренду зеМeJJЬНИХ ділянок, нвдання у постійне корш:тування 
земельних ДЇJISIHoK, надання дозволів на ВИГОТОВJIення технічної документації по 
оформnеННIО права користування земельними ділянками IОРИДІIЧНИМ та фіЗИЧНllМ 
особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради", від 17.11.2008 N!! 
3695вих на підпункт 2.20 пункту 2 рішення Броварської міської PIДlf від 
23.03.2006 Н!! 955-46-04 "Про припинення права користування земеЛЬНІ'МИ 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на 
ВИГОТОВJIення технічної документації по оформленню права КОРJlстування 
земельними діJIJJНКВМИ юридичним та фізичним особам та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради" від 17.11.2008 Н!! 3694ВІІХ на підпункт 2.24 
пункту 2 рішення Броварської міської рвди від ~6.04.2007 Н!! 305-20-05 "Про 
припинення права користування земельними ДIЛЯНКВIИ, надання в ?ренду 
земельних дшянок, передачу в постійне користування земелЬНIІХ ДІЛЯнок, 
надання дозволів на виготовлення технічної документації по офорt.шенНlО права 
КОРИстування земельними дiлJJнками юрИДИЧНlfМ та фіЗllчниt.1 осоБВI та внесення 
змін до рішень Броварської міської рвди", від 17.11.2008 Н!! 3697вих на підпункт 
2.26 пункту 2 рішення Броварської міськоі ради B~ 26.04.2006 Н!! 305-20-05 "Пр.о 
ПРИПинення права користування земельнимИ ДІЛЯНКами, нвдання в ~peHДY 
земельних дшянок, передачу в постійне користуван~ земельних дшянок, 
н&Дання дозволів на виготовлення технічної документаЦll по офорt.шенню права 
КОРИстування земельними ділянками ЮРJIДИЧНИt.{ та фіЗИЧ!l~"~ CJ=обам та в~есення 
змін до рішень Броварської міської ради", від 17.11.2008 Н!! 3697ВlfХ на ПІДпункт 



І 

еОО968 



• р.а pjшень nроварської міської PIДII" • 

~ .. ..,. 6.16 пункту 6 рішення Броварсько'; Mi:~Д оо 17 .11.2~08 N! 3697ВІІХ на 
1)-05 "Про ПРllПllн.енНJI права КОРllctyвання зем:~ POДII ВІ!, 2S.12.2006 Н9 192-
~ земельн~х ДIЛЯНОк, надання у ПОстійне ко 11 НІІМІІ ДIЛІIIК8І.Ш, НодаllНЯ в 
.-ин- ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної до ~e~B~~HI земелы�llхx ділЯllОК, 
JIIJIIIC1)'D8HНJI земельними ~ілянкамll ЮРlfДllчі.It.1 таЦІ І .по оФормлеllНIО права 
17.Н.2008 N! 3698вих на ПІДПУНКТ 2.43 п н 2 '!8 ФІЗІІЧІЩМ особам", від 
... 1111 від 26.04.2006 Н!! 305-20-05 "Про У К'ІУ РІшенНІ Броварської міської 
".... • ПРllпинеНl1JI пр в 
JCМeJlЬJlJIМl1 ДІЛЯНками, надання в оренду земелЬНllХ • а а КОРllстуваllllЯ 
SOPllcтyвaнНJI земельних ділянок, надання дозв • ДІЛЯНОК, передачу в постіГtне 
дo~pleнтaцii по оформлеННIО права кор ОnlВ на 811roтoвneIIIII теХllіЧIIОЇ' 
JOPllДllЧНlfМ та фізичним особам та внесення ~:8::НЯ. зеМe.JJБЬНlIМJI д~ля~каМI! 
ради", від 17.11.2008 Н!! 3699вих на підnyнкт 2.11 Рlше~ь. роваРСЬКОI MICЬKO~ 
міської ради від 26.10.2006 Н!! J 41-1 O-OS "п пункту РІшення БроваРСЬКОI 

. ро ПРllШlнення права КОРllстуваНJIЯ 
земenЬНJfМlі ДІЛЯНКами, надання в орендv земельних ДI'лянок . . ~ , надання у ПОСТIRне 
EOPllcтyвaH~ земельних ДІЛЯНОК, надання дозволів на виготовnеJIНЯ технічної 
докумеНТВЦl1 П~ оформленню права користування земельниt.ш ділЯНК_1ІІ 
JOР~ИЧ~М та фІЗИЧНИМ особам та внесення змін до рішень Броварської t.liCLKOЇ 
~II ' .. ВІД 17. ~ 1.2008 Н!! 3700вих на підпункт 6.6 пункту б рішення Броварської 
МІСЬКОІ Ради ~1Д 31.08.2006 Н!! 88-07-05 "Про припинення права корш:тування 
земельними ДIЛJlНКами, надання в оренду земельних діnянок, надання у постіАне 
шристуввння земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної 
документації по оформленн1О права користування земелЬНИМlI ділЯНК8АIИ 
юридичним та фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської 
~"' .. від 17.11.2008 Н!! 3701 вих на підпункт 6.2 пункту 6 рішення Броварської 
МІСЬКОІ ради від 31.08.2006 N!! 88-07-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання у постійне 
КОРИстування земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної 
ДОкументації по оформленню права користування земелЬНИМ11 ділянками 
IОридичним та фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської 
~tI, від 17.11.2008 Н!! 3702вих на підпункт 2.18 пункту 2 рішення Броварської 
МІСЬкої ради від OS.10.2006 Н!! 112-09-05 "Про припинення права КОРllстування 
земеnьвими ділянками надання в оренду земельних ділянок, надання у постійне 
КОРИСТУВання земenьн~ ділянок, наданИJI дозволів на виготовленИJI ~ехнічної 
ДОКУМентації по оформленню права користування земельними ДlЛЯнкам.1 
IОРИДИчним та фізичним особам та внесення змін до рішень ~pOBapCЬKOЇ місько! 
~и", від 17.11.2008 Н!! 370Звих на підпункт 5.1 пункту S РlшенИJI БроваРСЬКОI 
МІСЬкої ради від 01.12.200S N!! 832-39-04 "Про прип~ення права користув~ННJI 
земCJJьНИМи діJIJlНКІМИ, НІДІНня в оренду земельних ДlЛRнок, надання ДОЗВОЛІВ на 
виготовлення технічної документації по оформленню права кори~ання 
3~МельНИМи ділянками 1Оридичним та фізичним особам та BHece~ ЗМІН дО 
РІШень Броварської міської ради", від 17.11.2008 N! 3704вих на пІДПУНКТ 2.12 
IlyИIС1'у 2 рішеННJI Броварської міської ради від 1~.оз.200б N!! 950-4S-04 "Про 
ПрИmmення права користування земельними ДIЛJIНКDm, над~ня в оренду 
земe.nь!UtX дїnянок, HIДIННJI У постійне кориctyВання.~еМeJJЬНИХ ДlЛRнок, надання 
ДОЗВОлів на виготовлення технічної документаЦ11 по оформленню права 



IСОРIIС1)'ваIIНЯ земenЬНlt~ш ділянка~1ІІ 10РІІДІІЧНІІМ та фіЗllЧllllМ особам та 
811есеНІІЯ зміll ДО рішень Броварської міської радІІ" щодо їх скасування як 
JlсзаКОllllllХ та заслухаВШl1 іllформаціlО ВIІКОНYlОЧОЇ обов' ЯЗКІІ IlачanЬНllка 
зсr.tenы�оro відділу - заСТУПНlІка Ilачanы�llкаa земелы�оro відділу Броварської 
міської paдll ГУДІІМСІІКО Л.М., КСРУІОЧІІСЬ ст. 21 ЗаКОIlУ УкраїШI "Про 
прокуратуру", ст. S9 ЗаКОIlУ УкраїНIІ "Про місцевс самоврядуваllНЯ в Україllі", а 
таКОЖ враХОВYlОЧIі ПРОПОЗlщіі постіЙIІОЇ комісії з Пllтань РОЗВІІТКУ та блаroУСТРОIО 
TepllTopiii, земелЬШIХ віДНОСІІН, архітеКТУРІІ, будіВНlfцтва та інвеСТJlцііі, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ІнформаціlО ВИКОНУJОЧОЇ обов'язки началЬНlІка земельного відділу -
заСТУПНlІка начальника земельного відділу Броварської міської ради 
ГУДlіменко Л.М. взJIТИ ДО відома. (додається). 

2. Відхилити протести Броварського міжраііонного прокурора радНlІка 
10СТlщії Щербини С.А. від 17.11.2008 Н!! З694вих , Н!! З695ВIІХ, Н! З697ВIІХ, 
Н!! З698вих, Н! З699вих, Н! З700вих, Н! З701вих, Н! З702вих, Н! З70ЗВIIХ, 
Н!! З704ВlfХ (в загальної кількості ІЗ штук) на вищезазначені ПУНКТІІ рішень 
Броварської міської ради. 

З. В 10-денниіі термін повідомити Броварського міжрайонного 
прокурора радника IОстиції Щербину С.А. про наслідки розгляду протестів 
Н! З694вих , Н! З695вих, Н! З697вих, Н! З698вих, Н! З699вих, Н! З700вих, Н! 
3701 вих, Н!! З 702вих, Н! З 70Звих, Н!! З 704вих від 17 .11.2008 року. 

4.Контроль за виконанням цього рішенНJI покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

м.Бровари 
від 25 rpудня 2008 року 
Н! "f~-~Q)·OS-



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії 3 питань ... 
розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча оБОВ'JJЗКИ начальника ~ 
земельного відділу - за~к 4---- :.~' 
начальника земельного ВІДДІЛУ _ ~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудимеико 

В.О.Андрєєв 

, ~ 
<"" c:Jlr.г.лавер Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 

. . земельних ВІДНосин, архітектури 
будівництва та інвестицій ' 

Н.І.ГнатюІС 

С.В.ПіддубняІС 



ІНФОРМАЦІЯ 

по розгляду протестів Броварського •. 
родника Jостиції Щербини С А • МІЖрайОнного ПРОкурора 

К!! З69SВltх, Не 3697вих На 3698 ВІД ~.11.2008 14'2 3б94ВIІХ, 
Н!! З701вих, Н2 3702;IIХ н:~іоз2 3699ВIIХ, Не 3700ВIІХ, 

на о· .' - ВІІХ, 14'23704ВІІХ 
креМІ пункти РІшень Броварської міської paдll 

Протестами Броварського міжрайонного . 
N!3694вих, Не 3695вих, Не З697вих На 3698 Прокурора ВІД 17.11.2008 
370 1 вих, Не З702вих, Не 3703вих ' 1(р- 3704 внх, Н!! 3б99ВIІХ, Не 3700ВIlх, Нп 
рішення Броварської міської ради щ' - вих проп~нуєтьсн скасуваТl1 

. • ОД0 наданнн ДОЗВОЛІВ на ВllготовленИR 
проеКТІВ ВІдведення земельних ділянок наступним юри б 
Пері Украі " "ГОВ Б . ЩІЧНІІМ осо аAl: ТОВ 

" "на,."" УДlвельне місто", ЗАТ "ПЛанета-буд", ТОВ 
"Атотех , ТОВ "В1Лар , ТОВ "Омега-Інвест" та рішення Броварської міської 
ради щодо надання земельних AiJ1RHOK В оренду наСТУПНІІ,.. ЮРИДІІЧНІІМ 
особам: ~OB '!Іері України" площею 4,4001 га, ТОВ "МежрегіОНOnЬНllіІ 
ТОРГОВО-ДІЛовии комплекс "Будівельне місто" площею 1 О 0085 га ТОВ 

'2 Є П tt ' , ,,.,авод вро- рокат площею 2,0000 га, ЗАТ"Планета-буд" площею 2,8837 
ra, ТОВ "Атотех" nлощеl0 4,0000 ra, ТОВ "Віпар" пnощеlО 1,0772 ra, ТОВ 
"Омещ-Інвест" площею 3,0000 га. 

Шдставою ДЛJt такого cкacyвaнНJl прокурор вважає порушенНR 
встанОDЛеного порядку зміни цільового призначенНR земель . 

. Відповідно до частини 1 cтani 20 Земельного кодексу України 
«ВІДнесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень 
органів державної впади та органів місцевого самоврядуванНR відповідно до 
їх ПОвноважень». Віднесення земель до тієї чи іншої категорії є способом 
РОЗПОрндження цими землями. Відповідно до пункту 12 Перехідних 
Положень ЗКУ «До розмежув8ННJl земель державної та комунanьної власності 
ПОВНоваження щодо розпорядженИJJ землями (крім земель, переданих у 
приватну власність, та земель, зазначених в абзаці 1ретьому цього пункту) в 
межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські 
ради». Оскільки зазначене розмежув8НИJJ не проведено, розпорядженНJI 

зеМJIJlми державної власноСТЇ на території міста БроваР!1 нanежит& до 
П~ВНоважень Броварської міської ради:.. Отже, Броварська МІська рада може 
ВІДНосити землі до тієї чи іншоі катеГОРll. . • 

. Надання опротестованим пунктами РlшенИJJ зе~fenьни:с ~UUlHOK ДЛJJ 
БУДІвництва офісно-складського комплексу (ТОВ "ПеРІ УкраІна ), торroво
ВИроб1Dlчого комплексу (ТОВ "Апютех"), складського КОr.lІШе~с! (ТОВ 
"O~eгa-IHBeCT"), комплексу технічного обслуговув8ННJl автомоБІЛІВ (ТОВ 
,,~1Лар") за рахунок земель сільськогосподарського призначеВЮІ.jJактично є 
Bl,ЦReCeННJIM земель, які відносилися до катеГОрll земель 



сіnьськ~roсподарськоro ПРl1311ачеlllll .оо 
комеРЦІЙНО"! BIIKOPIIC1UHIII. HaдallJl~ :: ЩШОІ категорії земenь: землі 
зеftleJIы�llхx ДІЛЯІІОК МЯ будіВlІІщта б poтeCТOBallllM ПУlllста~1ІІ рішенНІ 
(ЗАТ "fInallctb-буд", ТОВ Ме. а • аraтокваРПIРJlоі ЖІІТЛОВОЇ заБУДОВIІ 
"Будівcnьне місто") за paxYII~K з::IоII.DJJыІІпп Торгово-ділОВIIП комплекс 
фDКТlIЧНО Є віднесеН'іJlAl земель ь • can~cLKorocnoдapcLKOГO ПРllЗllачеНll1 
сільськогосподарськоro ПРlt31lаче~н ІКІ ВIд!IОСI~IIСI дО категорії земель 
іКllТnОВОЇ забудови. І, дО 8ІІШОІ KaTeropiї земcnь: землі 

Надання опротестованим ПУIIJСТО~ • 
будівництва підприємства по ВIIР б І РlшеllНI земелЬІIОЇ діЛІНКl1 дnl 
стіНОВІІХ матеріапів (ТОВ З о 'єIИЦТВУ будіВCnЬНIІХ КРОВCJlЬНIIХ та 

"авод вро-прокат") 
сільськогосподарськоro призначеННІ факти . за рахунок земель 
відносилися до категорії земель. чно є ВІднесеННІМ земель, які 

.. ... СІльськогосподарського ПРІ іНШОI KaTeroplI земель: землі промисловості. IЗllачеННI, до 
Чинним законодавством не встановлено ви . . .. . .. мог до порядку ВІднесення 

земель .д~ ТІЄІ чи ІНШОІ категорії та до змісту відповідних рішень. Тому в ціП 
частиНІ РІшення ~e ~уперечить чинному законодавству. 
. O~pOTeC~OBaнl РІшення можна розціНlовати ІК надаННІ земельних діЛІНОК 

ЗІ ЗМІНОК? ЦІЛЬОВОГО призначеННІ, оскільки вони передбачatоть ВlІзначеННІ 
нового ЦШЬОВОГО призначення земельних діЛJIНОК. Відповідно до чаСТIІНІI 2 
cтaтri 20 ~KY «Зміна цілЬОВОГО п~изначеННІ земель провадИТЬСI органа~ш 
в~конаВЧОI влади або органами МІсцевого саМОВРІдуваННІ, Ікі ПРIІЙМDlОТЬ 
РІшення про передачу цих земель у власність або надаННІ у користуванНІ 

вилучення (викуп) земель і затверджують проекти зеr.шеУСТРОІО аб~ 
приймають рішення про створенНІ об'єктів природоохоронноro та iCТOPIIKO
КУЛЬТУРНОГО призначення». ПОРІДОК такої зміни встановлений Лllше дnя 
земель приватної власності, відповідно до частини 3 статті 20 ЗКУ він 
затверджений постановою КМУ від 11.04.02 р. N!!S02. для земель державної 
впасності відповідний ПОРІДОК відсутній, так само як і вимоги до зr.lісту 
рішень про зміну цільового призначенНІ. Тому рішенНІ в цій частині не 
суперечить чинному законодавству. 

З іншої сторони можна заперечувати сам факт зміни цільовоro 
призначення. лід зміною слід розуміти визначенНІ HOBOro цільового 
призначення земельної дїЛJIНКИ замість того, щО існувало раніше. В даному ж 
випадку раніше цільове призначення земельних дїЛJIНОК не існувало, оскільки 
не існувало самих земельних дїЛJIНОК, ЯК об'єкта права. Відповідно до 
частини І статті 79 ЗКУ «Земельна ділІнка - це частина земної поверхні з 
установленими межами певним місцем розташування, з ВІІзначеНlIМИ щодо 
неї праввмю). Земельні ~inянКИ були відведені з земель запасу. Іх межі, місце 
розташування та права щодо них були визначені вперше. Тому .в даній 
Ситуації слід говорити не про зміну, а про встановлення цшьовоro 

призначення земельних діЛJIНОК. . 
Вимоги Протесту tpунтуються на помилковому тлумачеННІ, за яким 

прокурор ототожнив основне цільове призначення (за яким в~н~чається 
категорія земель _ ч.І ст.І8 ЗКУ) та цільове призначеННІ зеаlелы�оІ •. Д~ИIIКlI. 
Крім ТОГО при розгляді протесту слід врахувати, що оп~отестованl РІшенНІ 
ВИКонані із підприємствами, з якими були укладеНІ договори оренди 



земcJlы�"хx дімнок. СкасуваШIЯ ріW~1IJ1Я lІе с niACТВBOIO дпя ПРIlПllнення 
права користування зем~ы1r.t11� дlJUlllКВll1 ореllдоряt.lІІ. Перелік таКJlХ 
підстав HaBe~eHO в етаПІ 141 3емenЬІІОro кодексу Укроіllll, cтoтrax 31-32 
301(011)' УкраІНИ «Про оренду землі)) та в доroворі ореНДІІ зеt.ші. Тому 
зодовопення Протесту ие матиме реonыІІхx праВОВllХ Ilоcnідків. 

врахОВУIОЧIi вищезазначене, ВВажаю, що протеСТIІ Броворського 

r.lіжраПОIIНОro прокурора радНІІка 10CТJщіі ЩербllНl1 С.А. від 17.11.2008 
N! 3694ВliХ , Нп 3695вих, НП 3697ВІІХ, НП 3698ВІІХ, НП 3699ВІІХ, Н!! 3700ВІІХ, 
N! 370 1 в"х. Нп 3702вих. Нп 3703вих. НП 3704ВІІХ ПОВllНllі бут .. віДХlшені. 

Відповідно до ст. 144 Конституції УкраіНІ! та ст. 59 Закону УкраіНl1 "Про 
місцеве самоврядування в Украіні", ріwеlШЯ органів з МОТlІвів іх 
невідповідності Конституції України ЧІ! іншим законодаВЧllМ aKТDM УкраіНll, 
моЖУТЬ бути визнаними незаконними в судовому порядку. 

виконуюча ~~'R31СИ НВЧВІІЬиика ~ 
земельноro В1ДДШУ - заступник 
иачальника земельного відділу Л.М.Гудименко 



~ 
БРОВАРСЬІ(А МІСЬІ(А РАДА КИЇвськоl ОБЛАСТІ 

зеl\IЄJIЬНий відділ 
07400,1\1. БроваРII, вул. faгapilla,15, т.6-50-67 

Від '-І. 1./. ()~ Не /:J.J 9 
НаNе __________ ~за ________ __ г 

ВlfКОНУ10ЧОМУ обов' ЯЗКIf 
міського голови - секретаРІО 
Броварської міськоі роди 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглянути на позачерговому 
засіданні міської ради питання: 

Про розгляд протестів Броварського міжрайонного прокурора 
радника ІОстиції Щербини С.А. від 17.11.2008 Не Зб94ВlfХ, 
Не Зб9Sвих, Не Зб97вих, Не Зб98вих, Не Зб99вих, Не З700ВIIХ, 
Не З701вих, Не З702вих, Не З70Звих, Не З704вих на окремі пункти 
рішень Броварської міськоі ради. 

Виконуюча обов' JlЗКИ начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 
Л.М.Гудименко 
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