
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ" . ІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про розгляд протесту .Броварського міжрайонно:l 
прокурора радника ЮСТИЦІЇ Щербини С.А. від 27 01 2009 
.N! ~51~;~o~a пункт 1 рішенНJI Броварськоі Micь~i ~ rt 

.. р. Н!! 944-50-05 "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо З~і~и цільового призначення земельних ділянок, 
продовження терМІНІВ користування земельними ділянками що 

перебувають в оренді, юридичним і фізичним особам та вне~ення 
змін до рішення Броварської міської ради" 

2Z 

Розглянувши протест Броварського міжрайонного прокурора 
p~a юстиції Щербини С.А. від 27.01.2009р. К!! 310 вих на пункт 1 
РІшення Броварської міської ради від 05.l2.2008p. К!! 944-50-05 "Про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок, продовження термінів користування земельними 
ділянками, що перебувають в оренді, юридичним і фізичним особам та 
внесення змін до рішення Броварської міської ради" щодо скасування 
зазначеного рішення як незаконного, керуючиСЬ ст. 21 Закону Украіни "Про 
прокуратуру", ст. 59 Закону УкраїНИ "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", а також враховуючи пропозиц~ї постійної ~OMiciї з пит~ь розвитку 
~a благоустрою територій, земельних ВІДНОСИН, арХІтектури, БУДІвництва та 
Інвестицій, міська рада 

вИРІШИЛА: 

1. Задовільнити протест Броварського міжрайонного прокурора р~ика 
Юстиції Щербини С.А від 27.01.2009р. N!!ЗІ0 вих ~a пункт 1 РІшення 
Брова .., .. ади ВІ'д 05 122008р. К!! 944-50-05 Про затвердження 

РСЬКОІ МІСЬКОІ Р . . . проекту щодо зміни цільового призначення земельних ДІЛЯНок, 
продо землеустр?~ користуванНЯ земельНИМИ ділянками, що перебувають 
в в~ення теРМІНІВ . фізИЧНИМ особам та внесення змін до рішення 

ореНДІ, юридИЧНИМ І 
Броварської міської ради". • 
2. 1 ішеННЯ Броварської міської ради від 05. 12.2008р. 

. Скасувати пункт р еІаУ землеустрою щодо зміни цільового 
Н!! 944-50-05 "Про затвердж~н~:РО продовження термінів користування 
призначення земельНИХ ДlЛИН б ' ають в оренді юридичним і фізичним 
земельними ділянками що пере ув .. ~ .. " 
особам та внесеННЯ змі~ до рішеннЯ БроваРСЬКО1 МІСЬКО1 ради . 

!АТ .JiI»8P""" ",,.,.,.-ZlJfJ7p. ,..,.,.,-
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3. В 1 О-денний термін повідомити Броварського міжрайонного 
курора радника юстиції Щербину С.Л. про наслідки розгляду протесту :;10 вих. від 27.01.2009р. 

. 
4.КонТРОЛЬ за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

.,іськоГО голови Андрєєва В.О. 

м.Бровари 
від 29 січня 2009 року 
N! (/).1!-$<)5 

..В.СanожкО 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 
будівництва та інвестицій ' 

·Л.М.ГУдимеИl(О 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

-

С.В.Підцубняк 



і 
ІІРОКУРАТУРА .. 

БРОВ~КА МlЖPАЙ УІ\Р АІНИ 
~ .~- .. ОНВАПРОКУРА 

07401 Мо ~вa ~IOI ОБЛАсп ТУРА . ~ыа,' 137 тел' 5 22 ~----=~n1~~:""'-~'6v~ О оо - -24, факсS-2J-З8 

~. СА' 
ее "'Б СІ. роварської міської РОДІ' 

ПР~ЕС 
:'РЬ! rf,~lt~Роварсь . міської ради N! 9 ІІIJ-§l).- О/)-

, .1LU-tГ' Про затвердже 
щодо 31\Ііоо цinьового D ВВJI проекту землеУСТРОIО 
ПРодовжево тер' ризвачеВВJI земельвих ДЇЛJlВОк, . 
що перебува МІНУ ко~пстуваоВJI земельооми ДЇЛJIllками 

ють в ореНДІ IОрИД . ф' ' та 'впесевВJI з • .' ИЧВDМ. JЗИЧВDМ особаl\l 
МІВ дО РІшень Броварськоі міської радо" 

БроварськоlO . ай додержання в М1ЖР онною прокуратурою проведено перевірку 
рitпеuь • имог земельного законодавства при прИЙШI'rrі розпоряджень та 

МІСЦевими державними . . . caмOBpJl'JnnI • aдмиnс1рацUlМИ, органами місцевого 
В .8f'V .gaнwt. 

с,но, ~O по 1 рішевввм Броварськоі місьхоі ради N!Pff-~-Q6Вiд 
ПРИЗи ;. 'Про затверджеНИJI проекту землеустрою щодо зміни цільового 

ачення зе' . зеМель . мельних Д1JIJlНOK, продовжеlШJI теРМІНУ користування 
ОСобам ними Д1JIЯНI(вми, що перебувають в оренді, ІОрИДИЧВИМ і фізичним 
JIpoe 'ra внесення змін до рішень Броварської міської ради" затверджено 
Іро k'l'и землеустрою та зМЇJIено. цільове призначеВЮІ земельних ділянок 
cbzь t.faЩпtам Какуну В.М. (п.п~ 1.1) та Кахуиу П.М. (п.п. 1.2) із земель товарного 
заб СЬКоroсподарського виробництва ва землі під розміщеННJl житловоі 

удови та об'єктів інфраструктурИ. 
ЗеAf Вказане рimениsr прийнвте всупереч вимог п. IS Перехідних положень 

ель~оro кодексу Украіни. . 
Паб B1ДIIOBЇДUO дО п. 1S ПерехідниХ положень 3eM~HOГO Ko~eKCY Украіни до 

Р P8lnm ЧИНності законами УкраіНИ про державнии земельнии кадастр та про 
Iflfo!( з • б . б' з емель не допускається кyfIіВЛЯ-ПРОДаж а о ІНШИМ спосо ом ВІдчуження 
~ ДЇ1lRНOIC і зміна цinr.oвoro призначeRВ.f (ВИlCори~) земельних 
ТоВа DI[, JDd перебувають У масності гpOJlllдl!ll та ЮР~ ОС1б ДЛJI ВС:Д_ 

РИОго сільськогосподарського виробництва, земельних ДШJПIОК, ВИД1лених 
:c~i (ва місцевості) JIJIIICIIIIК8М зer.юльвиx часток (паїВ) ДЛJI{ .. B)eдe~ 

СТОго селянського господарства, а також земельн.их_~~~ .. ~~ '~~":M 

і b;'~~;';:~- ~:/7s~it 



передачі їх У спадщину, обміну земельної ділян . 
відІІовідно до закону та ВИлучення (ВИКУПУ) ки на I~ШУ земельну ділянку 
JlD1Pеб. земельних ДІЛЯНОК ДJIJI суспільних 

Orже, Броварська міська рада при ийня' . 
міської ради N!! (#І-/д-О§від CJJ. ~ ~,IJ ~ П. 1 РІшенням Броварської' 

• .' ,;cиk1Jl: Про затвердження проекту 
землеустрою щодо ЗМІНИ ЦJЛЬОВОГО пр' изначенн . . я земельних ДІЛЯНОК 
продо~ження TepMl1~Y ~ористування земельними ділянками, що перебувають ~ 
o~eВДl~. ІОРИ~ИЧНИМ 1 фІЗИЧНИМ особам та внесення змін до рішень Броварської 
М1CЬ~~l ради порушила ВИМОГИ п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу 
УкраІНИ. 

З огляду на ВИlCJI8Дене, керуJOЧИСЬ ст. 21 Закону УкраіНІІ "Про 
прокуратуру" , -

ВИМАГАЮ: 

1. Скасувати п. 1 рішенням Броварської міської ради Н!! 9ff-J'~iд 
Of./J. Jap;Pf/. "Про затвердження проекту землеУСТРОIО щодо зміни цільового 
~. . 

призначення земельних ДІЛЯНок, продовження теРМІНУ користування 

земельними ділянками, що перебувають в оренді, IОРИДИЧНИМ і фізичним 
особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради" . 

. 2. Протест прокурора. зупиняє дію опротестованого апа і підлягає 
Обов'язковому розгляду у десятиденний строк після ЙОГО нвдхоД>кення. 
3. Про наСЛЇДІСИ розгляду протесту в цей же строк повідомляється 
ПРокурору. 

Броварський міжрайонний прокурор 
радПUI~ lостиціі 

ЛУ1ін 4-03-0 І 

-. , . -

с. ЩерБJІІ18 
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