
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІ . 
вськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

nі: РОЗГJIIIД протесту Броварського міжрallонного 
прокурора радника юстиції Щербини С.А. від 05.05.20 1 Ор. 

N!!.17S1 .. вих на п.п.І.l, 1.2, 1.~, 9.3, 9.4, 9.5 рішення Броварської 
МІСЬКОІ ради H~ 1 ~ 1 0-78-05 BI~ 0~.02.20 1 О р. "Про припинення 
права влаСНОСТІ на земелЬНІ ДІЛЯНКИ, передачу земельних 

діnЯ~ОК громадянам у власність та надання в оренду, надання 
ДОЗВОЛІВ на вигото~ення технічної документації по оформленню 

права влаСНОСТІ та користування земельними ділянками 

та внесення змін до рішень Броварської міської ради" 

Розглянувruи протест Броварського міжрайонного прокурора радника 
юстиціі Щербини С.А. від 05.05.2010р. Н!! 1751 вих на п.п.І.I, 1.2, 1.3, 9.3, 
9.4, 9.5 ріruення Броварської міської ради Н!! 1410-78-05 від 04.02.2010 р. 
"Про припинення права власності на земельні ділянки, передачу земельних 
дimmок громадянам у власність та надання в оренду, надання дозволів на 
виготовлення технічної документації по оформленню права власності та 
користування земельними ділянками та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради" щодо скасування зазначеного рішення як незаконного, 
заслухавши інформацію виконуючої обов 'язки начальника земельного 
відділу - заступника начальника земельного відділу Броварської міської ради 
Майбороди С.А., керуючись ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", ст. S9 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію виконуючої обов"язки начальника зем~ьно~о Ві~ілу -
заступника начальника земельного відділу БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 
Майбороди С.А. взяти до відома. (додаєrься). 

2. Відхилити протест Броварського міжрайонного прокурора радника 
юсти 'оо Щ б С А 'д 0505 2010р Н!! 1751 вих на п.п.l.1, 1.2, 1.3, 9.3, 
9 4 9Ц151 • ер ИНИБ . . ВІ кої' Mi~ЬKOЇ ~8Ди Н!! 1410-78-05 від 04.02.2010 р. 
'. . РІшення роварсь . . 
N сності на земельНІ дІЛЯНКИ. передачу земельних " ро припинення права ВЛа . 

д' • сть та надання в оренду. надання ДОЗВОЛІВ на 
lЛJIИок гpoMaДJIH~ у .~ласН1 ії по оформленню права власиості та 

ВlІГоtoвпеВНJI теХНІЧНОІ документац 3АТ ,6po88po. _____ 2tIOIp.88II.NlDS'4tJDD 



2 
JCoplfCТYBaH~ • зем~ьни~~ діЛJlнками та внесении змін до рішень 
БроваРСЬКОI МІСЬКО1 ради . 

3. В 10-денний термін повідомити Броварського міжрайонного 
прокурора радника lостиції Щербини С.А. про наслідки розгтrдy протесту 
від 05.05.201 Ор. N!! 1751 вих. 

4.КонТРОЛЬ за виконаННJlМ цього рішенНJI покласти на заступника 

міськОГО голови Андрєєва в.о. 

м.Бровари 
від 13 "!"p'aвНJI 2010 року 
Н! II"J1-lб-ОS-

І .. В.Сапожко 



.. 

ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄЮ 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки наЧ8JIьника 

земельного відділу - заступник 

наЧ8JIьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського го~ови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

Нач8JIЬНИК юридичного відділу с t;( І.Г.Лавер 

НаЧIIJJЬRИК 38гIIJIыІго відділу ~;~ 
~ .-:;r-- :>_ 

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

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



ІНФОРМАЦІя 
по розГЛЯДУ протесту Броварського м· .. 
юстиції Щербини С.А. від 05.05 2010IЖР:~ННОГО прокурора радника 

9.З, 9.4, 9.5 рішення Брова с· .. ~. !! . .151 вих на п.п.1.1, 1.2, І.З, 
04 02 2010 Р Д Р ЬКОІ МІСЬКОІ ради Н!! 1410-78-05 від 
.. . , ро припиненНJI права ВJI· . • 

передачу земельних дімнок rpOMDnDHaм у aCHO~1 на земелЬНІ ДІмна, 
• -.va влаСНІСТЬ та HВДВННJI в оренду 

HaдaННJI ДОЗВОЛІв на ВИГОТОВJIення технічної документаціі по ' 
оформленню права ВJI~CHOCTi. та користування земельними дїJIJIнками та 

внесення ЗМІН дО РІшень Броварської міської ради" 

04.02.2010 року Броварською міською радою було ПРИЙНJIте рішенНJI за 
Н!!1410-78-05. "Про припинення права власності на земельні дїnянки, передачу 
земель~их ДІЛЯнок ГPOMaдJlHaм у власність та HвдaHНJI в оренду HaдвнНJI 
ДОЗВОЛІВ. на виготовлення технічної документації по Оформnен:.ю права 
влаСНОСТІ та користування земельними ділянками та BHeCeHНJI змін до рішень 
Броварської міської ради" 

Зазначене рішення міської ради було прийняте у відповідності до 
ст.ст.12,118,140,142 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону Украіни «Про місцеве 
самОВРJIдyВВННЯ в У країні» з метою врегулювань питань земельних відносин. 

Протестом Броварського міжрайонного прокурора від 05.05.2010 р. 
N!! 1751 вимагається скасувати п.п. 1.1, 1.2, I.З, 9.З, 9.4, 9.5 рішенНJI 

Броварської міської ради Н!! 1410-78-05 від 04.02.2010 р. «Про припинеННJI 
права власності на земельні дїЛJIнки, передачу земельних дїJIJIHOK гpoMaдJlНaм у 
ВJIacHicть та надання в оренду, HaдaнНJI дозволів на виготовленНJI технічноі 
документації по оформленню права власності та користуванНJI та BHeCeHНJI 
змін до рішень Броварської міської ради». 

Підставою ДJIJI такого cKacYBaнНJI прокурор вважає факт РОЗПОРJlДЖеННJI 
чужою власністю ШJIJIXОМ HaдaHНJI дозволу на виготовлеННJI проектів 
землеустрою. Із вказаним висновком погодитися не можна вихоДJIЧИ з 

наступного. 

Проект землеустрою щодо BiДBeдeННJI земельних дїJIJIHOK є ОДНИМ із 
видів документації із землеустрою. Відповідно до ст.20 Закону Украіни «Про 
землеустрій» землеустрій проводиться в обов'взковому порядку на зеМJIJIX усіх 
категорій незалежно від форми власності в разі, зокрема, HВД8ННJI, вилучеННJI 
(викупу), відчуженНJI земельних дinВHOK. Підставою ДJUI проведеННJI 
землеустрою є рішенНJI органів MicцeB~ГO caмoBpJIдyВВНH~ щодо проведеННJI 
робіт із землеустрою (ст.22 Закону УкраІНИ «Про землеустрїй»). 

Відповідно до ч.2 ст.116 Земельного кодексу Украіни набyтrя права ва 
землю громадянами та юридичними особами здійснюється ПШJIXОМ передачі 
земельних діЛJIИОК у власність або HaдaнНJI іх У КОРИСТУВ8ННJI. Однією із форм 
набуття права власності на землю є беЗОІШатиа приватизація земельних 
дinянОК ГРОМaдJlНами, яка про~одить~я. в п?рядку, вствновле~ому. ст. 1 18 
Земельного кодексу Украіни на ПІДставІ В1ДПОВІДНИХ клопотань. ВІДПОВІДНО ДО 
ч.7 ст. 1 18 Земельного кодексу Yкpai~ районна, Київськ~ чи Севастопольська 
міська державна aдмiHicтpaц~ або СІЛ~ська, селищна, МІСЬка рада РОЗГJIJIДає 
кnоп01'aИНJl у місЯЧНИЙ строк І дає дозвІЛ на розроблеННJI проекту землеустрою 



· 
щодО ~iд~~eHНJI зем~ьної ділянки або надає мотивовану відмову у його 
ИОД~ИНJ'. l.дcтaBO~ ВІДМОВИ У наданні такого дозволу може бути лише 
И~ВІДП~ВІДНІСТЬ MICЦJI розтаwyванНJI об'єкта вИмогам законів, прийнятих 
ВІДПО~ІДНО ~o H~~ н~рмати~но-правових актів, генеральних планів населених 
пунКТІ~ та ІНШОІ МІстоБУДІВНОЇ Документації, схем землеустрою і техніко
еКОНОМI~НИХ обrpунтувань використання та охорони земель адміністративно
територ!~ьних YТBopeHЬ~ проектів землеУСТРОIО ЩОДО ВПОРJIДкуванНJI 
теРlfТОРIИ населених ПУНКТІВ, затверджених у встановленому законом ПОРJIДку. 

T~M чином, надання .дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо ВІдведення земельних ДІЛянок у власність ГPOMaдJlHaм, вказаним в п.9.3, 
9.4 та 9.5 опротестованого рішення було здійснено відповідно до Закону 
України «Про землеустрій» в порядку розгляду КJIопотань ГPOMaдJIН поданих 
до Броварської міської ради за процедурою, встановленою ст.118 З~мельного 
кодексу України. Під час прийня"я цього рішення Броварська міська рада не 
вбачanа підстав дnя відмови у наданні такого дозволу, передбачених у Ч.7 
cT.l18 Земельного кодексу України. 

як свідчить анапіз вказаних норм Закону У країни «Про землеустрій» та 
Земельного кодексу У країни надання дозволу на виготовленНJI проекту 
землеустрою є обов'язковою умовою дnя подальшого H8ДaнНJI земельної 
дiJIJlнки (ст.20 Закону України «Про землеустрій»). Таким чином, на підставі 
опротестованого рішенНJI не відбувалось передача прав на зазначені в протесті 
земельні дimmки. 

Що ж стосується п. п. 1.1, 1.2 та 1.3 опротестованого рішенНJI, то вони 
ПРИЙНJlТі у повній відповідності з нормами ст. ст. 140 та 142 Земельного 
кодексу України, якими передбачено припинення права власності на земельну 
дinJlHкy у разі добровільної відмови власника (за його заявою) та Haд8ННJI 
згоди на одержанНJI права власності на земельну дimuпcy з боку органів 
місцевого caмoBpJIДyBaнНJI. При цьому відповідно до п.3.1 О Інструкції про 
ПОРJIДОК СКЛ8Д8ННJI, видачі, реєстрації і зберігВННJI державних актів на право 
масності на земельну ДЇJIJlHКY, право постійного користуванНJI земельною 
дiтmкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Держкомзему 
України від 04.05.1999 р. Н!! 43, У випадку припине~НJI пр~а власності чи 
користув8ННJI земельною діЛJIНКОЮ документ, JIКИИ пос~щчує це. право, 
повертається до архіву державного органу земельних реСУРСІВ, де збеРІгається 
другий примірник цього документа. 

З ОГЛJIДУ на вище ВИКJIадене, .. ~a підставі ст.26 Закону Yкp~ «Про 
місцеве самоврядуванНJI в УкраІНІ)) та ст.21 Закону УкраІНИ «Про 
прокуратуру» протест Броварського міжр~онного прокурора .. Ві~ 05.~~.2010 р. 
Не 1751 на п.п. І.!, 1.2, I.З, 9.З, 9.4, 9.5 РlшеННJI ~pOBapCЬKOI MI~ЬKOI ради Н: 
1410-78-05 від 04.02.2010 р. «Про припинеННJI права влаС!l0Сn на земenьН1 
AinlnY земельних дinmок гpoM8ДJIHaм у влаСНІСТЬ та Haд8ННJI в 
и&АПКИ, передачу . оо оо. 

О озволів на виготовлеННJI теХНІЧНОІ документацll по 
ренду, H8ДaнНJI Д . . 
Ф асності та користуванНJI та BHeCeННJI ЗМІН дО РІшень о ормnеmuo права вл ... 

Броварської міської ради» повинен бути В1Дхиnении. 

ВИКонуюча обов»язКИ начальника 
земельного відділу - застуПНИК начальника С.А.майборода 
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Прокуратура Украіни 

БРОВАРСЬКА МІЖРАЙОННА прокуРАТУРА 
київської ОБЛАСТІ 

07401, 11. БроваРII, в • КІІЇВСЬК t 137 ТСІІ -22-24, факс 5-21-38 

tJO,()j: 1'0 Не ( 1\ 

~~~ceCIї Бровареькоі міеькоі ради 

ва п.п. 1. .2, 1.3, , 9.4, 9.5'-.11·,·"""" 
IlіськоУ радо ХІ 1410-78-05 від О 2 10" ро ПрППllllеllllИ 
права власності на земельні діли п, передачу зсмелы�охx 
ділинок rpoMaдвHaM у власність та надапнв в opeliДy, 

наданои дозволів на виготовлепнв техпічпоі докумеllтаціі 
по оформлеопю права власності та КОРllстуваппв та 

внесенои зміо до рішень Броварськоі міськоі ради" 

Броварською міжрайонною прокуратурою проведено перевірку 
додержaннJI вимог земельного законодавства при прИЙНJlТ1i розпоряджень та 
рішень місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 
самоврядув8.ННJI. 

! Встановлено, що п. 1.1 рішення Броварської міської ради Не 1410-78-05 
від 04.02.1 О "Про припинення права власності на земельні ділянки, передачу 
земельних ділянок громадянам У власність та надання в оренду, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по оформлевшо права 
власноСТЇ та користування та внесення змін до рішень Броварської міської 
ради" припинено право власності на земельну ділянку та зараховано ії до 
земель міської ради (рілля, сіножаті), у зв'язку із добровільною відмовою 
Радченко о.с. площею 1 ,ЗО 18 га на території Броварської міської ради згідно 
із поданою заявою, засвідченою нотаріально. Державний акт на право 
власності на земельну ділянКУ на ім'я Радченко о.с. визнано таким, що 
втратив чинність. 

ПУнктом 1.2 рішення Броварської Micь~oї ради Н!! 1410-78-05 від 04.02.1 О 
припинено право власності на ~емельну ,дlJIJlНr{ та зарах~вано її д~ земель 
міської ради (рi.плJI, сіножаТІ), У зв JI~t.<Y 2З добр~вшьвою ВІДМовою 
мaмacr. о.я. JШощею 1,5500 га на територu БРО~~ О 

І liJщвmіN!! .15''іУРI 
. ~~"-Qf" 20[rQ.p. 
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із ~о~ан~ю заяВОIО, заС~ідчеНОIО нотаріально. Державний акт на право 
впасНОСТІ на. земельну ДlJUlнку на ім'я Мамась о.я. визнано таким, що 
втратив ЧИННІСТЬ. 

. пУнктом 1.3 рішеНIIJI Броварської міської ради Н!! 1410-78-05 від 04.02.1 О 
~иnи~ено право. вnacHoc:тi на ~емельну діJJJlНКУ та зараховано ії до земель 
MI~ЬKOI ради (р1JlJlJl. СІножаТІ). у зв'язку із добровільною відмовою 
~ени:ного Е.М. nлощеJО 1,0.990 га на території Броварської міської ради 
зпдно'lЗ поданОIО заявою. заСВlдченоrо нотаріально. Державний ап на право •• •• вn~cH~CTI на ~емельну ДIJJJlНкy на ІМ'Я ПШеничного Е.М. визнано таким. що 
втратив ЧИННІСТЬ. 

Крім того, перевіРКОІО встановлено. що п. 9.3 рішенНJI Броварської 
міської ради Н!! 1410-78-05 від 04.02.1 О "Про припинеННJI права масності на 
земельні дimmки, передачу земельних ДЇJJJIHOK гpoM8ДJIHaм у масність та 
н8ДашрІ в оренду, HaдaнНJI дозволів на виготовлеННJI технічної документації 
по .0ф~рмленlПО права власності та користуванНJI та BHeCeHНJI змін до рішень 
БР9варської міської ради" надано дозвіл на виroтовлеННJI проекту 
зеМnеустрою щодо BiДBeдeHНJI земельної діJJJlНКИ у власність Джулай І.В. 
орієнтрвною площею 1.550 га ДJIJI BeдeННJI особистого СeJIJlНСЬКОГО 
ro~подарства в районі вул. Осипова, па раніше, згідно державного акту на 
право власності на земельну ДЇJJJIHКY, належала Мамась о.я. 

І Пунктом 9.4 рішенНJI Броварської міської ради Н!! 1410-78-05 від 04.02.10 
І 

Haдaнq дозвіл на виготовленНJI проекту землеустрою щодо BiДBeдeННJI 
зеrlельної дїЛJlнки у власність Бердичевському Л.А. орієнтовною 
пл~щею 1,1 О га ДЛJI BeдeННJI особистого СeJIJlНСЬКОГО господарства в районі 
вул. Осиnова, па раніше, згідно державного акту на право власності на 
зе14ельну дimmкy, належала ПШеничному Е.М. 

і ПУнктом 9.5 рішеННJI Броварської міської ради Н!! 141 0-78-05 B~ 04.02.1 О 
надано дозвіл на виготовлеННJI проекту землеустрою щодо BIДBeдeННJI 

зе14ЩНОЇ дimmки у власність Терещуку В.С. opiЄНTOB~OI? площею 1,320 га 
дщ BeдeННJI особистого CenJlНCЬKOГO господарства в раиоН1 вул. Осиnова, па 

І •• 
раніше, згідно державного акту на право власносТІ на земельну ДIJIJIНК)', 

належала Радченко о.с. 
і Вказані пункти рішеННJI прИЙНJlТі всупереч вимог ст.ст. 132, 142 

Зе~ельного кодексу України (далі ЗК Украіни), ст.ст. 182, 210, 347 
Цив~ного кодексу України (д~ цк Украіни) та п. 5 Тимчасового по~JЩКy 
дер,жaDноі реєстрації правОЧИНІВ затвердженого постановою Кабшету 
мtinCТpiB Україии Н!! 671 від 26.05.04. .. . 

Відповідно дО Ч. 1 ст. 142 ЗК Украши приnинеННJI права .власноСТІ на 
зем і "cn.пI'V У разі добровільної відмови власника земт на користь 

ельну д ....... ~ • .1 ..... 

деРЖQИ або територіальної громади ЗДIИСНlоється за иого З8JIВою до . .. 
ВlДІІовщного органу. .. б 

І зі;дно із ч. 2 ст. 142 3К Украіни органи виконавЧОI влади а о op~ 
• І ",tyucr У разі згоди на одерж8ННJI права власноСТІ на 

МІсцевого самоврJIДyВcaпn- . 
зе~ельну дiлJlикy укладаІОТЬ угоду про передачу права влаСНОСТІ на земельну 

, 
ОО 

.. • 
і 

.: 



дi*H~. Угода про. передачу права власності на земельну ДЇЛJIнку піДJlJlraє 
Hoтapl~ЬHO~ ПОСВlдчеННIО та державній реєстрації. 

. ВІДПОВ~НО. до ч. 1 ст. 132 ЗК Украіни угоди про перехід права власності 
на· ~емелЬНI ДШJIНКИ yкnaдIIOTЬCJl в письмовій формі та нотаріanьно 
JlОСВIДЧУЮТЬСЯ. 

і З~дно!з ч. 4 ст: 132 ЗК України угоди про перехід права власності на 
зе~en~~и AUUlRКy ПlДJlJlГaJОТЬ нотаріanьному посвідченню та державній 
реєстрацll. 

: Відповідно до. нор'-! ст. 182 цк України право власності та інші речові 
lIP~a ; на неРРСОМI реЧІ, обмеженНJI цих прав, їх виникненНJI, перехід і 
lІРиnи~еННJJ ПIДЛJJraJОТЬ державній реєстрації. 

: Держ~на peєcТJ?aцiJl прав на нерухомість і правочинів щодо 
нерухомосТІ є пуБЛІЧНОЮ, здіЙСНЮЄТЬСJl відповідним органом, Jlкий 
З0~овlязаний надавати інформаціJО про реєстрацію та зареєстровані права в 
Jlор~,встановленомузаконом. 

~аСТИНОIО 1 ст. 21 О цк У країни встановлено, що правочин піДJJJJгає 
державній peectpaцiї лише у випадках, встановлених законом. Такий 
прlPlО~ є вчиненим з моменту його державної реєстрації. 

: Статтею 347 цк України передбачено, що особа може відмовитися від 
права І власності на майно, ЗIJIВИВШИ про це або вчинивши інші дії, які .1, ... .. . 
СВlДча~ь про 11 ВІДМОВУ ВІД права влаСНОСТІ. 

У разі відмови від права власності на майно, права на яке пiдnяraють 
дер'жавній реєctpації, право власності на нього ПРИПИНJJЄТЬСJl з моменту 

І • • • 
ввесеRRJI за ЗaJIВОЮ власника ВІДПОВІДНОГО запису до державного реєстру. 

: Відповідно до п. 5 Тимчасового порJIДКУ державної реєстрації 
ПРlPlо;иmв затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N! 671 від 
26.05.04 державній реєстрації піДJJJJraють правочини, державна peєcтpaцiJI 

І . 
JIJЩX передбачена законом . 

. Таким чином, п.п. 1.1, 1.2, I.З, 9.З, 9.4, 9.5 рішеННJI Броварської міської 
рlЩИ Н!! 1410-78-05 від 04.02.1 О "Про приnинеННJI права вла~ності на земельні 
~, передачу земельних дiлJJнок гpoM8ДJIHaм у .влас:.НІСТЬ та H~ в 
оренду, HaдaнRJJ дозволів на виroтовлеННJI теХНІЧНОІ дo~e~1 по 

ОФ9рмлеRRЮ права власності та користувaннJI та BHeCeHНJI змІн до РІшень 

БРQварської міської ради" суперечать вим~гам ст.ст. 132, 142 ~емельного 
кодексу України, ст.ст. 182, 210, .?47 Цивш~~ого KoдeKC~ УКРI1RИ та п. 5 
Тимчасового порядку державНОІ pe~cтpaцll право.ЧИR1В затвердж~ного 
пос?тановою Кабінету Міністрів УКРІІНИ Н!! 671 ВІД 26.05.04, ос~ки 
Броварська міська радІ, не уклавши угоди ".РО передачу пр~а власноСТІ ва 
земельні дiлJJвки із її власниками, нотаРІально не ПОСВІДЧИВШИ ~ не 
зар;еєсірувавши такої угоди, JlК того вимагає законодавство, ве BHIC~ 

Binn • у до державного реєстру про приnинеШIJJ права влаСНОСТІ 
~OBIДНOГO запис . 
ва І ; "aVVV надала дозвіл на виготовлеRRJI проеКТІВ землеустрою 

земельву AU&l666A"J' • 3 б 
Щ '. мельНИХ дїЛJIИок у влаСНІСТЬ -м гpoM8ДJIВaм, то то 
o~o BlДВeдeННJJ зе . 

Фактично розпорядилася чужою власшСТЮ. 

.: 



: З. оглядУ на ВИКJIадене, керYlОЧИСЬ ст. 21 Закову України "Про 
прокура'1')'Ру" , -

ВИМАГ А 10: 

Скасувати п.п. 1.1, 1.2, I.З, 9.З, 9.4, 9.5 рішенНJI Броварської міськоі 
ради К!! 1410-78-05 від 04.02.1 О "Про припинення права власноСТЇ на земельні 

І • • 
дiJumКИ, передачу земельних ДІЛЯНОК ГPOM8ДJIHaм у влаСНІСТЬ та надaниJI в 

орендУ, надаиНJI дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлеНН10 права власностї та користування та BHeCeHНJI змін до рішень ... .. " 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради . 

· Протест прокурора зупиняє AilO опротестованого акта і піДJUlГВЄ 
обов'язковому розгляду У десятиденний строк після його надходженНJI. 

· Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється 
np,:журору. · . І 

І 

Бр~варський міжраЙОIІНllЙ прокурор ., ... 
РЦНОК IОСТИЦII І • 

• 
· · · 

nyriи 4-03-01 
• 

с. ЩерБІІна 



~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРII, вул. Гагаріllа,15, Т. 6-50-67 

Виконуючому обов 'язки 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

ї просить розглянути на позачерговому 
засіданні міськоі ади питан я: 

Про розгляд протесту арського міжрайонного прокурора радника 
юстиції Щербини С.А. від 05. 5.2010Р.Н2 1751 вих на пункти 1.1, 1.2, 1.3, 
9.3,9.4, 9.5 рішення Броварської міської ради від 04.02.2010Р.Н2 1410-78-05 
" Про припинення права власності на земельні ділянки, передачу земельних 
ділянок громадинам у власність та надання в оренду, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації по оформленню права власності та 
користування та внесення змін до рішень Броварської міської ради". 

Виконуюча оБОВ"JlЗКИ начальника ~ 
земельного відділу - заступник начальника &ІЛ,;?/7 С.А.МаЙборода 

Броварсы�JIDD МВІ( 
,fJlдBldI.Мt J: -f'l!f.~ ю 
~": ЮС 200~. 
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