
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА l<Иївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про розгляд протестів виконуючого обов"JlЗКИ І 
Броварського міжрайонного прокурора юриста 1 Юlасу 
Титарчука І.Г. від 03.08.2009р. Н!! 3768 вих на рішеНIUI 

. виконавчого комітету Броварської міської ради Н!! 677 
вІД 23.12.03 "Про передачу земельних ділянок громaдJlИам у 
власність та спільну сумісну власність, надaивJI дозволів на 
виrотовленВJI технічної документації по оформленню права 

користування земельними діJIJlНКВМИ, надання в оренду земельних 
дїJIJlНoK та BHeceНВJI змін до рішень Броварської міської ради" 

та від 03.08.2009р. Н!! 3769 вих на рішеНIUI виконавчого комітету 
Броварської міської ради Н!! 183 від 13.04.04 ,,про передачу 

земельних ділянок у власність та надaивJI в оренду"; 

РозгJDIИYВШИ протести виконуючого обов"JlЗКИ Броварського 
міжрайонного прокурора юриста 1 КJIacy Титарчука І.Г. від 03.08.2009р. 
N!! 3768 вих на рішеНВJI виконавчого комітету Броварської міської ради 
N!! 677 від 23.12.03 "Про передачу земельних ділянок громадинам у власність 
та спільну сумісну власність, HaдaнВJJ дозволів на виготовлеВIIJI техиічкої 
документації по оформленню права кориcтyвaRВJI земельними дimшками, 
надaивJI в оренду земельних дimmок та BHeceНВJI змін до рішень Броварської 
міської ради" та від 03.08.2009р. Н!! 3769 вих на рішеННJI виконавчого 
комітету Броварської міської ради Н!! 183 від 13.04.04 ,,про передачу 
земельних ділянок у власність та HaдaННJI в оренду" щодо cкacyв&ННJI 
зазначених рішень JП( незаконних, заcnyxaвmи інформацію начanьииха 
земельного відділу Броварської міської ради Гудимеико Л.М., керуючись 
ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", ст. S9 Закову Украіни "Про 
місцеве самоврядуваиия вУкраїні", а також враховуючи пропозиції постійвоі 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносив, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника земельного відділу Броварської міської ради 
Гудименко Л.М. ВЗJ1ТИ до відома. (додаєrься). 

2. Відхилити протести виконуючого ОБОВ"JlЗКИ. Броварського 
міжрайонного прокурора юриста 1 КJlacy !итарчука І.Г. B~ ~з.08.2009р. 
N!! 3768 вих на рimеИНІІ виконавчого KOМ1~ БроварСЬКОl.МlСЬКОЇ ради 
Н!! 677 від 23.12.03 ,,про передачу земenьних дшmок гром8ДSПIам у власність 
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та спільну сумісну власність, надання дозволів на вцготовлеННJI 
технічної документації по оформлеНlПO права користувaннJI земельними 
дїJUDlКВМИ, надання в оренду земельних ділянок та BHeCeННJJ змін до рішень 
Броварської міської ради" та від 03.08.2009р. Н!! 3769 вих на рішеННJJ 
виконавчоro комітету Броварської міської ради Н!! 183 від 13.04.04 ,Дро 
передачу земельних ДЇJIJlнOK у власність та надання в оренду". 

3. В ІО-денний термін повідомити виконуючого обов"взки 
Броварськоro міжраііонного прокурора юриста 1 класу Титарчука І.Г. про 
наслідки розгляду протестів від 03.08.2009р. Н!!З768 вих та від 03.08.2009р. 
3769 вих. 

4.Коитроль за виконaННJJМ цього рішеНШІ покласти на заступника міського 
roлови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'взки міського 
roлови - секретар ради 

м.Бровари 
від 27 серlПlJl 2009 року 
НІ 1~IJ-DJJо#{)5 

І .. В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань ... 
розвитку та блaroустро~ терИТОрІИ, 
земельних відносив, арХІтектури, . . .. 
будівництва та 1ВвестиЦ1~ -. 
начВJIЬRИКa земельного BJДДJJI)' 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

.. 
ВИКонуюча обов'оки начальника 
ЮРИДИЧНого відділу - гОловний 
спеціаліст юридичного відділу 

ВИКОнуюча обов'оки начапьвиха 
загального відділу - ГоловВИІ 
спеціаліст загального відділу 

Гопова ПОстійної КОмісії з ПИТаНЬ 
розвИТКу та благоустрою територій 
зем~вих Відносин, архітеХТури ' 
БУДІВНИЦтва та інвестицій ' 

Л.М.ГудимеНkО 

В.В.Руденко 

І 
/ &:t- А.В.Баба-Міp3OEll 

( 
Л.М.Шило 

с.в.IJiдlG'БНЯJC 



ШФОРМAЦlЯ 

по розглиду протестів ВИконуючого обов"JI3КИ 
Броварського мtжp· аи"о нного прокурора юриста І класу 
Титарчука І.Г. від 03.08.2009р. Не 3768 вих на рішеННJI 

. виконавчого комітету Броварської міської ради Не 677 
ВІД 23:12.03 "П~о передачу земельних ділянок громадеам у 
влаСНІСТЬ та СП1JJЬНУ сумісну власність, H8ДaнНJI дозволів на 
виготовлення технічноі документаціі по оформленню права 

кор~стування земельним~ діля~ами, H8ДaнНJI в оренду земельних 
ДI~OK та внесення ЗМІН дО РІшень Броварської міської ради" 

та вІД 03.08.2~~9p. н!! . .з769 вих на рішення виконавчого комітету 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради Н!! 183 від 13.04.04 "Про передачу 

земельних ділянок у власність та надання в оренду" 

1 О червня 2004 року Броварською міською радою було прийняте рішеННJI за 
1і466-22-24 «Про затверджеННJI рішень виконкому Броварської міської ради та 
визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської міської ради від 
05.07.02 Н!!79-04-24 «Про делегування повноважень міської ради у ranyзі 
регуmoвавня земельних вїДНОСИЮ). 

Зазначене рішеННJI міської ради було прийняте у відповідності до ст.12 
Земельного кодексу Украіни, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни, ст.26 Закову Украіни «Про місцеве самоврядування в Украіні» з метою 
врегуnюваиь питань земельних відносин. 

Пунктами 77 та 88 вищезазначеного рішення були затверджені рішеННJI 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 23.12.03 Н!! 677,,про передачу 
земельних ділянок ГРОМ8ДJП18М у власність та спільну сумісну власність, вадання 
дозволів ва виroтoвлеввя технічної документації по оформnевшо права 
користування земельними ДЇJIЯВК8МИ, надання в оренду земельних ділянок та 
внесения змів до рішень Броварської міської ради" та рішення виконавчого 
комітету Броварської міської ради N!! 183 від 13.04.04 ,,про передачу земельних 
діпивок у власність та надаввя в оренду". 

Зважаючи на вищевикладене, а також враховуючи те, що вказані питання 
врегульовані IПJIЯXом прИЙRЯТ1'Я рimения міською радою, що передбачено п.34 
ст.26 закону Украіни <<Про місцеве caмoвp~~ в Украіні», вважаю що 
Dpотести виконуючого обов"JI3КИ Броварського ~аионвого. прокурора юриста1 
lОІасу Титарчука І.Г. від 03.08.2009р. Н!! 3768 вих на РІШення виконавчого 
K~мiTeтy Броварської мiCЬK~i ради Н: 677 від ~3.12.03 ,s?p~ передачу зем~них 
дuIJIиок громадеам у власність та спшьну СУМІсну вnacВ1CТЬ, надання дозвоmв ва 
ВRrотовnеввя технічної документації по оформnе~ права кори~ання 
з~мельними дimJикaми, вадання в оревд?' земельних Д1JIJIIIOK та внесения ~М1В до 
РUnевь Броварської міської ради" та вІД 03.08.2009р .. Н!! 3769 вих ва РІШення 
ВИКонавчого комітету Броварської міської ради Н!!,183 вІД .13.04.0~ "про ~ередачу 
3емельних ділянок у власність та вадання в оренду' повИНВ1 бути В1ДXИJIеНl. 

__ і::;~~~·м.Гудименко 
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Прокуратура Украіни 

БРОВАРСЬКА ~ІЖРА~~ННА ПРОКУРАТУРА 
КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
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.ПРОТЕСТ f 
ІІа РІшення виконавчого комітету 
~pOBapCЬKOЇ міської ради Не 183 від 13.04.04 
«ПРО передачу земеJlЬНІІХ діJlВНОК 
у ВJlacHicть та наданнв в оренду» 

Броварською міжрайонною прокуратурою проведено перевірку щодо 
ДО'Ірим8ННJl вимог земельного законодавства на території Броварської міської 

ради Київської області. 
В ході перевірки встановлено, що рішенням виконавчого комітету 

Броварської міської ради Не 183 від 13.04.04 «Про передачу земельних 
ділянок у власність та надання в оренду» Михайловій Н.Б. надано в оренду за 
рахунок земель міської ради земельну ділянку площею 1048 м2 в тому числі 
1000 м2 _ для будівництва та обслуговування жилого будинку та 
господарських будівель, 48 м2 - ДЛЯ ведення особистого селянського 
господарства по вул. СОНJIЧній, 31, терміном на 2 роки. 

Вказане рішення прийняте всупереч вимог ст. 12 Земельного Кодексу 
Ухраіни, та п. 34 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування". 

Відповідно до вимог ст. 12 Земельного кодексу Украіни передача 
земельних ділянок комунальної власності У власність громадин та юридичних 
осіб в\цповідно до цього кодексу та виріше~ інших питань у галузі 
земельних відносин відповідно до закону ВІДНоситься до компетенції 
сільських, селищних, міських рад. 

Крім ЦЬОГО, відповідно до п. 34 ст. 2.~ З~кону Украіни "Про м!сцеве 
самоврядування" до виключної компетеНЦl1 СІЛЬСЬКИХ, селищних, МlСЬКИХ 
рад належить вирішення відповідно до закону питань регулювання 

земельних відносин. Вхід. t~g u//w , 
Р JL n lJf 200/р. 



Onкc, ВІІКОІІКОМ Броварської міської р.адИ прп прпііня:ггі ріЩСНIIJI l\!1( 
від 13.04.04 «Про псрсдачу земельних ДІЛЯНОК У ВЛ~СIl1СТЬ та H~ 
ОРСІІДУ)) вийшов 30 ~ежі власних .повноважень, ОСКІЛLКІІ пнтаНIIJI ~ 
переДО'lі 3СМeJІЬІШХ ДІЛЯНОК У власНІСТЬ та надання в оренду налеxnnr. 

DItIСЛIО'IIIОЇ компетенції сесії міських рад. J 
3 огляду на ВИJCЛадене, керуlOЧИСЬ СТ. 2] Закону УкраїНІІ, 

прокуратуру" , -
ВИ МА r А 10: 

1. Рішення викон~ому Броварсь~оі міської ради Н!! ] 83 від 13.04.04 «1\1 

передачу земельних ДІЛянок у власНІСТЬ та надання в оренду» - cKacysanl' 
• І 

2. Протест прокурора зупиняє ДІЮ опротестованого акта і п. 

обов:язковому розгляду у десят~денний cтpo~ після його надходженНІ.~ 
наСЛIДКJі розгляду протесту в цеи же строк ПОВІДомляється прокурору. 

В.о. Броварського 
J\lіжраliОIIIIОГО прокурора 
10PIICТ 1 класу 

МСЛLІIJIЧСІІКО 0.10. 
(4-15-13) 

.... . , 
-~ - -- --

\,,"'- ~ 
\.. \ І. Tnтap'IJ 
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Прокуратура Україии 

БРОВАРСЬКА ~ІЖРАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
КИІвськоі ОБЛАСТІ 

07401, 1\1. БРОВ~РІІ, вуn. KIIЇBCLlca, 137 ТМ. 5-22-24, фаlС&: 5-21-38 
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Сесії Броварської міської POДII 

ПРОТЕСТ 

ва рішении виконавчого комітету 
Броварської міської ради N!! 677 від 23.12.03 

. «Про передачу земельних ділянок громадяпам 
у влаСІІість та спільну суміСIІУ 
власність надании дозволів на виготовленоя' 
технічної документації по оформлеННIО 
права користування земельними ділянками 
ваданlІЯ в оренду земельних ділянок та внесення зuhr----------
до рішень Броварської міської радо» роварськвіі ВК 

~At:#J7A~ 
"н.." ....rlt1 200 

Броварською міжрайонною прокуратурою проведено перевірку щодо 
до'1рИМIШWI вимог земельного законодавства на території Броварської міської 
ради Київської області. 

В ході перевірІСИ встановлено, що рішеННJIМ виконавчого комітету 
Броварської міської ради Н!! ~77 від 23.12.03 <сПро передачу земельних 
ДЇJЩiок громадинам у власніdp. та спільну сумісну власність надання 
дозволів на виготовлення техНічної документації по оформлеНlПO права 
користування земельними діляНІС8МИ надання в оренду земельних ДЇJIJJиок та 
виесеВНJI змін до рішень Броварської міської ради» надано дозвіл 
Михайловій Н.Б. на виготовлеННJI технічної документації по оформленню 
права користування земельною дїJIЯНICОІО для будівництва і обслуговування 
ЖИлого будинку та господарсьІСИХ будівель йо вул. СОНJIЧНій, 31 в 
м. Бровари. • 

Вказане рішення прИЙИJIТе всупереч B~OГ ст. 12 Земельного Кодексу 
УКРаіни, та п. 34 ст. 26 Закону Укрaїшr "Про МІсцеве самоврядуваини". 

Відповідно до вимог ст. 12 Зем:пьного .кодексу Украіни передача 
земельних ділянок комунальної власноСТІ у власН1СТЬ громадян та ю~~ 

Вхід. N!!~ 
" 1.1 11 n,p I)nnЙ\ . 

ь 

. . 



· го кодексу та вирішення IІІШIfХ ПlІтань у 
осіб віДПОВI~IJО до ЦIJ~дповідно до закону віДНОСIІТЬСЯ до I\OMn~ 
земелЬНJfХ ВІДJІО~ИІІ в -О'" 
сілЬСЬКІіХ, селищних, міських рад. о. " 

Крім цього, відповідно до п. 34 ст. 2.~ З~кону УкраІНИ Про мj~ 
СDМОВРЯДУВВJIIUI" до ВИКnlочн?і Ko~eтeHЦI1 СІЛЬСЬКИХ, селищних, МЇnb 
рад нanежить вирішеННJI ВІДПОВІДНО ДО закону питань регуmo··) 

земепьних відносин. , 
Отже, вШ(онком Броварської міської ради при прийнятті рішеНIIJI I~ 

від 23.12.03 «Про передачу земельних ДІЛЯ~ОК громадянам у вna:~~ 
спільну сумісну власність надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення ,;~ 
документації по оформлешпо права користування земельними дїЛJнnrl 
H8ДВНIUI В оренду земельних ділянок та внесення змін до рішень Броваpad 
міської радІ!» ВИЙШОВ за межі власних повноважень, оскільки питаННІ" 
H8ДВНIUI дозволів IpOM8ДJIНВМ на виготовлення технічної ДOКYMeнтaцU a~ 
СХЛ8Даншо державних актів на право спіJ1IJНОЇ сумісної власності на ЗrD 
належить до ВИКJПOЧНОЇ компетенції міських рад. ! 

3 oгJIJlд)' на викладене, керуючись ст. 21 Закону Украіни lIJ\t 
прокуратуру" , -

ВИМАГАЮ: 

1. РішеННJI виконкому Броварської міської ради N!! 677 від 23.12.03 «1\1 
пере~чу земельних ділянок громадинам у власність та спільну cyмics. 
власНІСТЬ надання дозволів на Виготовлення технічної документації Іі 
оформленвю права користування земельними ділянками надання в opriV 
з~мenь~ дlЩШок та внесения змін ДО рішень Брова~ 
МlСЬКОl paдm) - скасувати; 
2. Протест ПРокурора З' . .-: .... 1If 
ОБОВ'~Ковому озг. }'IIИНJIє Д1ІО опротестованого акта 1 IIJдII"'r 
васлідхи розг~ л: у де~еННИй строк після його надходжеНSf. ~ 

пt' r:ry в цеи же строк повідоМJIJIЄТЬСЯ прокурору. І 

В.о. Броварського 
I\lіжра,ііоввого ПРокурора 
IОРВСТ 1 КJlacy 

МenЬНllченко 0.10. 
(4-15-13) 

.\ 

-

.. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРII, вул. rarapilla,15, Т. 6-50-67 

Від f8·O,f-{)!J Ни l5"ва 
На Ни за ----- г 

Виконуючому обов'ЯЗlGl 

L':--$:~-~~efl../!,I і·· "N І' міського голови - секретарю 
~----- /fQ Броварської міської ради 

~ J1 о" O~ Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розгJIJIНYТИ на черговому 
засід;ннї міської ради додаткові питання: 

J I.Про розгляд протестів виконуючого обов' ПlGl Броварського 
~іжрайониого прокурора юриста 1 класу Титарчука І.Г. від 03.08.2009р . 
.N'2 3768 вих на рішеННJI виконавчого комітету Броварської міської ради Ни 
677 від 23.12.03 "Про передачу земельних дiшmок ГPOM8ДJIНIМ у власність та 
спільну сумісну власність, надання дозволів на виroтовлеННJI технічної 
документації по оформленшо права користування земельними дimmкaми, 
надllПUI в оренду земельних ділянок та BHeCeННJI змін до рішень Броварської 
міської ради" та від 03.08.2009р. Ни 3769 вих на рішеННJI виконавчого 
комітету Броварської міської ради Ни 183 від 13.04.04 ,дро передачу 
земе~ьних ділянок у власність та надання в оренду"; 

\р. Про продаж права оренди земельної діJIJIНКИ площею 0,0336 га, 
розташованоі по вул. Чхалова, 7; 

\\3. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,0068 га, 
розт~ованої по вул. Гагаріна,I-а; 

\/4. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,0351 га, 
розташованої по вул. Короленка,64-в. 

Начальник земельного віШІі·~----f.:;;~~~ Л.М.Гудименко 
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