
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про розгляд протесту Броварського Міжрайонно~ 
прокурора радника юстиції Щербини С.А. 

від 24.12.2008р. N!! 4237вих на рішення Броварської міської 
ради від 01.06.2006р. N!! 30-05-05" Про затвердження в 

новій редакції Порядку надання земельних ділянок 
громадянам для будівництва і обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд" . 

Розглянувюcrи протест Броварського мі~айонного прокурора 
радвпа юстиції Щербини С.А. від 24.12.2008р. N!! 4237 вих на рішення 
Броварської міської ради від 01.06.2006р. N!! 30-05-05 " Про затвердження в 
новій редакції Порядку надання земельних ділянок громадянам для 
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель j 

споруд" щодо скасування зазначеного рішення як незаконного та 
зacn.yxaвmи інформацію виконуючої обов"язки начальника земельного 

відділу Броварської міської ради - заступника начальника земельного відділу 
ГУдименко Л.М., керуючись ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", ст. S9 
ЗаІ\"ОRy Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", а також 
врахоВУЮЧИ пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
",ИТОрій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 
lfJclIICa рада 

ВИРІШИЛА: 

1 .. Задовїльнити протест Броварського міжрайонного прокурора радника 
~Ц1іЩербини С.А від 24.12.2008р. N!! 4237 вих на рішення Броварської 
~сысіради від 01.06.2006р. N!! 30-05-05 ес Про затвердження в но~ій редакці! 
OPJlДкy надання земельних ділянок громадянам для БУДІвництва І 

06,. __ -" б' . " 
-~lуroВУВання ЖИЛИХ будинків, господарських YДIBenь І СПОРУД · 

1& 2. Скасувати рішення Броварської міської ради від О 1.06.2006р. 
~OS-05 '~ Про затвердження в новій редакції Порядку надання земельн~к 
І'оспо k гpoMaдslНaм для будівництва і обслуговування жилих БУДИНКІВ, 

~арсьkИX будівель і споруд". 

.. " . 
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3. В ІО-денний термін повідомити Броварського міжрайонного 
прокурора радника юстиціі Щербину С.А про наслідки розгляду протесту 
Н!! 4237 вих. від 24. 12.2008р. 

4.Контроль за виконанНJlМ цього рішенНJI покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

. ,. 
Виконуючий обов'язки міського /.' ~'C ,.,' " 

І'Ц'-
голови - секретар ради ~" ';, \ \. 

~. ,,' ~ -
" d\ ----
·~·7· . '\,; r;- ... • _ " І (, і .. ~:.. 

" " І 'І .. В.Сапожко 

м.Бровари 

від 25 грудня 2008 р. 
N! g/f§-,Я- оо-



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОІ0 територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Л.М.Гу дименко 

В.О.Андрєєв 

І 

~ 

с:- d І.Г.Лавер 

~ 

Начальник загального відділу . .............. .-W ~ Н.І.Гнатюк 
tt:::::---.. ---.r - ~ -

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

с.в.mДДУбняк 



І . оо 
ІІРОКУРАТУРА УКРАПІИ 

'БРОВАРСЬКА МІЖРАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
київської ОБЛАСТІ 

07401, м. Бровари, вул. Київська, 137 тел.: 5-22-24, факс 5-21-38 

2ч, 12, (f)8 К!! Ч~ З7 &t/r 
Сесіі Броварської міськоі ради 

ПРОТЕСТ 
ва рішевви Броварськоl міськоІ ради N!ЗО-О5-О5 
від 01.06.06 ''Про затвердzеввв в вовій редакціі 
Порвдку вадаввв земе.львих ДЇJUlBOK громадинам 
ДJIJIбудіввицтва і оБCJJyговуваввв ЖИJlИХ будинків, 
roсп~дарсысп будіве.ль і споруд" 

Броварською міжрайонною Прокуратурою проведено перевірку щодо 
додерж;щии вимог земельного законодавства при прийнятri розпоряджень та 
ріш~вь місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 
самовр~анни. .' ' 

Встановлено, що рішеННJIМ Броварської міської ради Н!! 30-05-05 від 
01.06.06 "Про затверджеННJI в новій редакції Порядку надання земельних 
дUumOK громадинам Д.1ISI будівництва і обслуГовування жилих будинків, 
roсподарських будівель і споруд" затверджено в новій редакції Порядок 
ltaДавви земельних Щлинок ГРОМ!'д'ІНам ДmI будівництва і обслуговування 
~ будииків, господарсь1<их будівель і споруд. . ., 

з 14.10.08 набрав ч:инності Закон Украіни <<Про BHeCeННJI змін до деяких 
3ВlCонодавчих актів», яким внесені зміни до Земельного кодексу Украіни, 
301ремадо ст. ст. 118, 151 Земельного кодексу в частині порядку безоплатної 
npl!В~~aцiї земельних дiшmок ГPOM8ДJIВ та порядку погоджеВШІ питань, 
!ІО8'JlЗаних з вилучеВWIМ (викупом) та вибором земельних діливОК. 
6 . У ~вIJIЗКУ З ЦИМ, Порядок н8Дав:ни земельних діливок громадинам Д.1ISI 
Уд1В1nщтва і обслуговуваицl жилих будинків, господарських будівель і 
~opy~. затверджеЩ!Й рimеНИJIМ ради Н!! 30-05-05 від 01.06.06, приibuтий 
~1ДQ4 9ВІДВо до норм Земельного кодексу Украіви в реД8ІЩії, яка дЬша до 

.10.08. • 



таким чином, рішеННJI Броварської міської ради Н!! 30-05-05 від 
01.06.06 на даний момент суперечить вимогам ст .ст. 118, 151 Земельного 
кодексу України, а тому піДJIJlГ8Є скасуваншо. . 

3 oгJIJJДy на викладене, керуючись ст. 21 Закову України "Про 

" прокуратуру ,-
ВИМАГАЮ: 

1. Скасувати рішеВВJI Броварської міської ради Н!! 30-05-05 від 01.06.06 "Про 
затверджеННJI в новій редакції ПорJIДICy HaдaННJJ земельних ділянок 
rpом8ДJIВШ ДJDI будівництва і обслуговувaННJJ жилих будинків, 
roсподарських будівель і споруд". 
2. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта .і ПЇДЛJIГaЄ 
обов'JlЗКОВОМУ розгJIJIДy У деСJIТИДенний строк пісЛJl його надходжеВВJI. 
3. Про наслідки розгJIJIДy протесту в цей же строк повідоМЛJIЄТЬСЯ 
прокурору. 

І Bp~Bapcьквi міжрайонний прокурор радник юстиціі 

Лyriв 4-03-01 

~. .-

,1 

С.Щербвва 
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