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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА .. 
I<ИІВськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г Про розгляд протестів Броварського мі .. -, 
прокурора радника IОстиції Ще б ~раионногЬ 

Н!! 297 вих, від 28.01.2009р Ха зззр ини С.А. вІД 27.01.2009р. 
рішення Броварської Micь~oї ~ади :: ;:.~~~':в 6: ~a67~'7~:6~6.4 

" Про передачу земельних ділянок грома панамР - . 05 . ~ у влаСНІСТЬ 

продовження терМІНУ користування земельними . ' . . ДІлянками та 

вне~ення ЗМ1Н дО Рlше~ь ~POB~PCЬKOЇ міської ради" та пункти 8.1,8.2 
РlI~ення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 29.05.2008р. Н!! 746-З7~05 

Про передачу земельних ділянок громадянам у власність 
продовженНJI терміну користування земельними ділянками ~ 

BHeCeHНJI змін до рішень Броварської міської ради" 

Розглянувши протести Броварського міжрайОЮlого прокурора 
радника юстиції Щербини С.А. від 27.01.2009р. Н!! 297 вих, від 28.01.2009р . 
.N9 ЗЗ3 вих на пункти 6.1, 6.2, 6.З, 6.4 рішення Броварської міської ради від 
24.04.2008р. Н!! 717-36-05 " Про передачу земельних дiлmок громадянам У 
власність, продовження терміну користування земельними ділянками та 
BHeCeHНJI змін до рішень Броварської міської ради" та пункти 8.1, 8.2 рішення 
Броварської міської ради від 29.05.2008р. ~!! 746-37-05 " Про перед~чу 
земельних ділянок громадянам у влаСНІСТЬ,. проД~вженНJI TepMI~ 
користування земельними ділянками та внесення змІН. до РІшень БроваРСЬКО1 
міської ради" щодо скасування зазначенИХ ~lшень як незако~~, 
керуючи 21 3 ну України "Про прокуратуру, ст. 59 Закону УкраІНИ сь ст. ако ... "Про . ання в украіні" а також враховуючи ПРОПОЗИЦll 

М1сцеве самоврядyD , ... постійної комісії з питань розвиТКУ та благ~!с~ОЮ терИТОРІИ, земельних 
Відносин, архітектури, будівництва тв ЇВJllЮТllЦlИo l\I1CЬК11 рада 

вИРІIUИЛА: 
Броварського міжрайонного прокурора 

1. 3адовільниТИ протес~ 27 01 2009р. Н!! 297 вих, від 28.01.2009р. 
радника юстиції Щербини C.A6B~Д 6 4 . рі~ення Броварської міської ради ~iд 
Н!! ЗЗ3 вих на пункти 6.1, 6.2, .,. чу земельНИХ ділянок громадянам У 
24.04.2008р. Н!! 717-36-05 " п~о переда тування земельНИМИ ділянками та 
власність, продовження терМІН)' K~P~~ЬKOЇ ради" та пункти 8.1,8.2 рішення 
BHeCeHНJI змін до рішень Бро~арсь~; :008Р. Н!! 746-37-05 " Про перед~чу 
Броварської міської радИ вІД 29.· власність, продовження теРМІНУ 
земельних ділянок громадянаМ У !АТ ~ ____ IDIJ7p., .... ,.,.,..,. 
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JCOpHCТYBaH~ • •• зе~~льними ділянками та внесення змін до рішень 
БроваРСЬКОl М1СЬКОl ради 

2. Скасувати пункти 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 рішення Броварської міської ради 
від 24.~4.2008p. Н! 717-36-05 "~po передачу земельних ділянок гpoMaдJlHaм 
у влаСНІСТЬ, продовження теРМІНУ користування земельними ділянками та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради". 

З.Скасувати пункти 8.1, 8.2. рішення Броварської міськоі ради від 
29.0S.2008p. Н! 746-37-05 " Про передачу земельних ділянок ГPOMaдJlH8М У 
власність, продовження терміну користування земельними ділянками та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради" . 

4. В ІО-денний термін повідомити Броварського міжрайонно~о 
прокурора радника юстиції Щербину С.А. про наслідки розгляду протеСТІВ 
N!! 297 вих від 27.0 1.2009р., H~ ЗЗЗ вих від 28.01.2009р. 

S.Контроль за виконанням цього рішеННSl покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов' язки міс 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 29 січня 2009 року 
Хе 1"d2J:, --5,S-a;-

І .. В.Сапожко 



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 

Началь~ик загального відділу 

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

будівництва та інвестицій 

:1І.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 
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I~IY рО ІІРОКУР АТУР А .. БРОВАРСЬКА МlЖРАЙО УКРАІВИ 
КИlвСЬКОі:М ПРОIO'PАТУРА 

07401, М. Бровари вул Киї ЛАСТІ 
jj:",.09 .Ni! """!.~~ , · вська, 137 тел.: 5-22-24, фахс 5-21-38 

Сесії Броварської міської ради 

ПРОТЕСТ 
па п.п. 6.1, 6.2, 6.3 рішевви Броварськоі місько' 
1717-36-05 від 24.04.08 "Про пер радп дlлввок о едачу зеМeJlЬНПХ 

rp М8Дивам у власвість, продовжеННJI терміну 
:~п~авви зеМeJlЬВНМН дiJIинкамп та BHeceBBJI 
ш Ао Рlше~ВR Броварсько' місько' ради" та ва 

~П7:бl, 8.2 РI~евви Броварсько' місько' радн 
. -37-05 вІД 24.04.08 "Про передачу зеМeJlЬВВХ 

ивам у ВJlаСИIСТЬ, продовжеВВJI терміну ",вок rpOMIД • 
IСО~Dстувавви зеМeJlЬВНМН ДЇJIRвкамп та BHeceBBJI 
заllВАО р. Ішевви Броварсько' місько' ради" 

дод Броварською міжрайоввою прохураrypoю проведено перевірку 
PiQJ ~ вимог земельного закоl!OДllJlCТllll при пpиIIwmi розпорвджевь "ІІІ 
"11". ень МІсцевими державНИМИ аДміністраціями, органами місцевого 
WI&WIОВРЯДУВВНIIJI. 
16 7~rrnшовлено, що п.п. б.l, б.2, б.3 piпIeвRIDI Броварсьхоі міськоі ради 
~R .1-36-05 від 24.04.08 "Про передачу земельних дiтmo!( ГPOM8ДJIВ8М У 
щ.асш"""" . • в v .... npодoвжemш термшу хорИСТУВ- земепьвими ДIJШПt8МII "ІІІ 
несеап.. з •• ..' оо tt 3 цоз • -.- МlИ ДО р1ПІeшDI БроварсьхOl М1CЬJCOI ради -~ rpOМВДllllllМ IIВДIUIO 
• ВЩ на виroтовлеНИJI проекту землеустроЮ щодо B1ДВeдeВНJI земельних 

дublнo!( Д1UI будівництва та обcлyroвуванвя житлового будинку та 
Гасао" І'\арських споруд. 
1t Тахож встановлено, ЩО п.п. 8.1, 8.2 РіШеІІНІІ Броварської міськоі ради 

! 746:37-05 від 240408 ''Про передачу земельНИХ дiтmo!( ГPOM8ДJIВ8М У 
ВJIa • • • • сшсть, продовжеНИJI терміну ІСорИСТУВIIВJUI земельними ДIJШПt8МII та Внесе оо' •• " 2 • ''Тт_ IIВJI змін ДО рішеНВІІ БроварCЬJCOI М1CЬJCOl ради -М ~ Р1ІІІеШІІІ . 
• ~ ІІередачу земeJIЬВИX ДЇJJIIIЮХ rpoмaдвввм у ВПІІСВ1сть,. продо~ 
ТepМUly користуваиия земeJJЬИllМИ дiJIЯIIК8МИ та виесеННJI зМ1И до РШІеННJI 
Бро . • Bapcr.кoi місьхоі ради" змівево в qaCТВII1 ~CЦII po:muпyв- земепьвих 

І 6роварсьrosl 1181( + 
! ВilДНlfЙ .rrJ-td/J . 

'L" IJІ 0,8.. 



ДЇJDJВOIC, ва JDCi надано. дозволи на виroтовпення проекту землеустрою ~ 
відведення земельних Д1ЛJlНок. І 

В · ННJI прийняте всупереч вимог ст. 116, Земельного КОдеКа 
казане рlше .. 34 26 З -J 

України, п. 12 Перехідних положень ЗК УКРаІНИ та п. ст. акову УХРаіllll 
"Про місцеве самоврядувaННJI". .. 

Відповідно до ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу ~ краІНИ <<Надання у 
aDIIJI земельної ділянки, що перебуває у влаСНОСТІ або у КОРИСТУВвmr; 

користув ) .-. б---' 
провадитьСJl лише ШСЛИ вилучеННJI (викупу 11. ~ порядку, перед аченому цим 
Кодексом». Земельна діЛJIНКа по вул. СоБОРНIИ, 13 знахОДИТЬСJl на території 
державного підприємства «Радіопередавальний центр». Вилучення цієї 
земельної дiЛJlнки у дп <<Радіопередавальний центр» належним ЧИНОМ не 

ПРОВОДИЛОСJl. 

H8JIВHicTЬ листа дп <<Радіопередавальний центр» від 11.11.05 H~ 293/5-16, 
підписаного директором Шевченком А.М. не може свідчити про припинеlШJl 
права КОРИСТУВaDIIJI земельної ділянкою дп <<Радіопередавальний центр». 

Відповідно до ч. З ст. 142 Земельного кодексу України приnинеlПlJl прав' 
постійного користувaннJI земельною дiлJIнкою у разі добровільної відмови 

'" u •• • 
землекористувача ЗД1ИСНЮЄТЬСJl за иого ЗaJIВою до власника земеЛЬНОІ Д1JIJIВКИ. 

В зазначеному ж листі йдетьСJl не про припинення права користув8ИВJI 
земельною ділянкою, а про ії вилучення. Крім того, директор ДІІ 
<<Радіопередавальний центр» Шевченко А.М. не мав повноважень відмовлятися 
від права користування земельною ділянкою. 

Відповідно до ч. 2 ст. 7З та ч. 2 ст. 74 Господарського кодексу Украіви 
майно державного підприємства перебуває у державній власиості та 
закрimпoЄТЬСJl за ~иємством на праві господарського відання чи 
опера~ного УПРaвтннJI. Це майно згідно зі ст. З Закону України <Юро 
УПРaвтннJI о~'єктами ~ержавНОї власності» є об'єктом такого управління. 

.... Тому ВІдмова ВІД права кориcтyDанни земельною дiлJIнкою могла бути 
ЗД1Иснена ~e за згодою органу управліННJI державним майном, JПCИМ 
виступа~ Міністер. ство ~анспорту та зв'JlЗКУ Украіни . 

.. KpIМ того, В1ДПо~~дно до п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украши (в редакцп, чинній на момент прИЙllЯТrя рішеиня ЩО 
опротестовvєrьСJl) державні op-~ прив ........ ' _cr 

• • .~& uпn. атизацll ЗД1иснюють розпоряджеDПA 
(крІМ BI~eВНJI земель, на JIКИX розташовані об' ~wwlfrSlтnn 
приватизaцti"\ з ЄКТИ, щО не .LUWU»--

. ~) еМJDIМИ, на ~ розташовані державні, в тому числі квзеSВЇ 
mдпpиємства, господарсьКІ товариства, у статутних фондах яких державі 
належать частки (акції, паі), об'єкти . та 
законсервовані об'єкти а так незавершеного БУДІВництва • 
б' .. ' ож продаж земельних ділино'R' на яких рoзтaJПО-

о ЄКТИ, JIК1 П1ДЗUIГaють приватиз .... .. " 
Соборній ІЗ РОЗ'l'a'nYоване aцu, осКІЛЬки на земельній дimпщі по вУ11. 

, '.LQj,U державне П1ДІІр· АО 
розпоряджеННJI цією д'nllnYY#.ОЮ вал иємство, повноважеННJI що 

a.lUUU\I ежать держав ... Н8 
Броварській міській раді. ним органам приватизацll, а 

Згідно з п. З4 ст. 26 Закову у аї с. 11 

виюпочноі компетенції сільських кр ви ~o МІсцеве самоврядувавИЯ до 
відповідно до закону питань регу~еЛИЩНих, МІських рад належить вирішеННЯ 

ваиви земельних відносив. 



· onкe, Броварська міська рада при приw--: 6 1 • 
... •• ~I: ·&І"Пn н & п.п. ., 6 2 6 3 РІшення 

(noварСЬКОl МlСЬКОI ради ",2 717-3б-05 від 240408 "П .,. '1r- ••• ро передачу земельних 
дinJИОК гро~адинам у влаСНІСТЬ,. продовження терміну користуванНJI 
земenьНИМИ дш.явками та внесення ЗМІН дО рішення Броварської міської ради" 
внibDЛВ за. меЖІ власних повноважень, оскільки питанНJI щодо розпорядження 
~аи~~ Д~ою належать державним органам приватизації, а не Броварській 
М1СЬІС1И радІ. 

регу~ва.иии .~емельних відносин належить до ВИКJПOчної компетенції 
БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради. 

З огпяду на викладене, керуючись ст. 21 Закону України "Про 
прокуратуру" , -

ВИМАГАЮ: 

1. Скасувати п.п. б.l, б.2, б.3 рішення Броварської міськоі ради N!! 717 від 
24.04.08 "Про передачу земельних ділянок ГРОМВДlнам у власність, 
продовжеИНJI терміну користувaRНJI земельними дiлmкaми та BHeCeННJI змін до 
рішеВНJI Броварської міської ради". 
2. Скасувати п.п. 8.1, 8.2 рішеННJI Броварської міської ради Н!! 746-37-05 від 
24.04.08 "Про передачу земельних ділянок громадивам у власність, 
продовжеИИJI терміну корисtyВaННJI земельними дiлmкaми та BHeCeННJI змін до 
рimeВИJI Броварської міської ради". . . 
3. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта І ПIДJIJIПIЄ 

обов'язковому розгшщу у десятиденний строк піс:м ЙОГО вадходже~. 
4. Про наслідки розгляду протесту в цеи же строк ПОВIДОМJUlЄlЬСJl 

прокурору. 

Броварський міжрайонний прокурор 
ра.цввк юетвціі 

Лyriн4-03-О1 

С.Щер6uна 
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