
Броварсь"з міСІ>"3 рада Київської області 

Прос"т РІШЕННЯ 

Про підготовку та проведення земельного аукціону 

з продажу права оренди земельної ділянки площсю 

0,3909 га, розташованої на перетині вул. Кугузова та вул. Радистів 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.07.2012 року N~ 370 
про підготовку та проведення земелы�гоo аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,3909 га, розташованої на псретині вул. Кутузова та 
вул. Ради<-'Тів, керуючись ст.ст. 1З6-IЗ7 Земельного кодексу України, пункту 34 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів З.1, 
З.5-З.6, 8.1, 8.2 Порядку проведення аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 

12.04.2012 року N~ 600-20-06, а також враховуючи пропозиції постійної комісії 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити проект землеустрою ЩОДО відведення земельної ділянки 

площею 0,З909 га для розміщення об'п;ту КО~fерційного призначеllНЯ - землі 

комерційного IlризначеllllЯ, ІІа lІеРL.'ТИllі вул. Кутузова та вул. Радистів 

Броварській міській раді для виставлення на аукніон з продажу права ореllдИ 

земельної ділянки в м. БРОВdРИ. 

2.Затвердити звіт про визначення вартості права оренди земельної 

ділянки, яка відноситься до земель комерційного призначення та надається в 

оренду через аукціон площею 0,3909 га ДЛЯ розміщення об'єкту комерційного 

призначення на перетині вул. Кутузова та вул. Радистів. 

Визначити стартову ціну лоту в розмірі 495 671,80 гривень (чотириста 
дев'яносто п'ять тисяч шістсот сімлесят олна грн. 80 коп.). 

З.Затвердити технічний паспорт зе~ельної ділянки, розташованої на 

перетині вул. Кугузова та вул. Радистів, площею 0,3909 га (додаток І). 

4.Визначити характеристики лоту, що виставляється на аукціон, згідно з 

додатком 2. 

5.Затвердити істотні умови договору оренди земельної ділянки 

(додаток З). 

6. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки на 4 вересня 2012 року о 11.00 год. Визначити місцем проведення 

аУКl1іону приміщення Української універсальної товарної біржі, розташоване за 

адресою м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1 НК «Експоцентр України», 

павільйон 6. 
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7.Контроль за виконаllНЯМ ЦЬОГО рішення покласти на постійну комісію з 

питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій. 

Міський голова 

м. Бровари 

від 26 липня 2012 року 
N<:> 

I.В.Сапожко 
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Додаток 2 

Jto рішеllllЯ IJроварської міської ради 

вІД 26 липня 2012 р. 
K~ ________________ _ 

Характеристики лоту, (ЩІ ВlfстаВJ1ЯПЬСЯ 113 аукціОIl 

I\lісце ЗIІ:lХОДЖС(IІІЯ: 

~ia llереТИllі вул. Кугузова та вул. Радистів; 

Цію,ове IІРИЗIІ3'IСIIIIЯ: 

землі комернійного використання; 

Розмір зсмеЛhllОЇ діЛЯIІКИ: 

0,3909 Щ 

YMOВlI ВIІКОрИСЛlІlІІЯ земелыІїї діЛЯIІКН: 

земельна ділянка персд6а'lена для РОЗМІЩСІІІІЯ об'ЄI\fУ комсрuіЙIЮГО використаННЯ; 

МІСЬКИЙ голова І.в.сшюжко 
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Лощпок 3 

ІЮ РІшення IJровирсько'l міСI.коі РЗЛ.\\ 

ВІД 26 JlИIIІIЯ 2012 Р 
Н'! ____ _ 

ІСТОТІІі умоми ДОІ'ОВОРУ ореllДИ 

розмір та міснс ро:rraшуваllНЯ зсмс;Iы�І� ;tі:IЯIIКlI,!ІЮ 11СРС;ЩСrbСЯ в ОРСІІЛУ - QdJj}<)~ 

'ій nеретИI/І вРІ. К!'тl'ЗOfШ та вУ7, РадИСnllв 

тсрміll ореllДИ - 25 років; 
розмір ОРСІІ;{Ію'l I1лиТ11 - І()% 81д нор.\'ШnU6110Ї ;'РОUlов9Lsm./l/КИ зеМЛІ 'ій РІК 

llіЛl,ОRС nРИЗllачеllНЯ - зеМЛІ КО,\fеm{lйl/ОсО використаl/І/Я, 

умови використаllllЯ зс .. ,СЛ ы�'l� ;LІ:ІЯІІКИ - для РОЗМlще////я оо 'Ікту комеРЦIl///ого 

використан//я, 

умови зБСРСЖС"'IЯ CTallY об'єкта ОРСНДІ! - зеАtель//а дl.'/Яш,:а nовин//а nере6!'(шти в 

задовIлыl:.tуy стаІІі' 

умови І строки Ilсрсдачі зсмслы�оїї ДІЛЯНКИ орендарю - nереда'/а зе,wельної дlлЯ//ки 

здІйснюється тсля дер.жавllОЇ peccmpaUII дoc~oвopy ореllди за акто.\.1 nрий.~fШ{НЯ - nереоа'/І, 

умови IЮВСРНСIIlfЯ земелы�іi ді.1ЯІІКИ орендодависві llіСJ1Я IIРИIIИ1IСННЯ ОрСНДI! -
земеЛЬІІа дlЛЯlІка nовєртасmься ореllr)щ)('вl за актом nрий.ЩJII//Я .- nереда'/І }' стат. //Є 

<:Jf2.шому nорів//Я//О з тш .. " у ЯКОМ!, вlll одеРЖ'ав її в оре//ду; 

іСlІуючі обмежеllНЯ (обтяжсння) ІЩЩО ВllКОрНСТШlІlЯ JсмслыlI� ДlЛЯIIКII - вlдповlдllО до 

Мlстобудlв/IUХ рtOв І оОме.жеllЬ та проеюm' зе.lIлс}'сmrою щодо щдведе/ll/Я земе:lы/І� 

дlJlЯl/КU, 

СТОРОІІа, що ІІесс РІ13ИК Вlюалкового 11111ЩСІІНЯ або ПОllІКОЛЖСЮіЯ об'скта ОРСІІ:НІ -
ореllдар' 

BlДnOBJДaJ1l,HICТI, сторіІІ - за lІевш,о/IОН//Я аоо неllа7е:ж//е вИКОllання умов договор}' 

стОрОIІИ lІесуть 8и)nовlда.7ЬНlсть згІдно чИ/шого заКОllодавства. 

дотримання держаВIІИХ будівсльних Щ)РМ; 

умови передачі У заставу та ВІІСССНІІЯ до статутного ФОIlДУ права ОРСІІДИ 3СМСJlI,lю'l 

ділянки - ореllдар //е має права передавати орЄllдован}' зе...,ель//}' дlJlЯНКУ у заставу то. 

вllесення до статутно.?о фонду; 

здіЙСllеllllЯ Bi;tPiLXYB<lHb ІІа розвиток соніaJ1ыlїї Та іНЖСIIСР"О'1 інФр;tструктури мі('ї-а -
J 0% загалы/її кошторисної вартостІ 6}'дlвl/ицтва об'єкта Лflстобl,д}'ва//l/Я, визна'/е//ої 

З,~lд//о з дер.жавl/l-L.'WU 6}.у)u;ельmнtU IІОР.\Ю.~tU. без \'раху(m//l/Я витрат з nрuд6m/l/Я та 

видІЛе//l/Я земелы/!' дІЛЯllки, З61J1ьнення 6}'дlвелы/,?оo майданчика вІд будІвель, споруд та 

/ІІ.женерних меvе.Ж влаштувШI/{Я вНу'mрIlUНЬО- та nОЗ(L\юйда//чикових /І/:жеllер//их мере.)/(' І 

споруд та траl/сnортl/ИХ КО""Vlllкащй, 

інші умови та оБСТаВИНІ!, що ~ОЖjТЬ вплинути на ЗМІНУ або IIРI1ПИНСIIІІЯ діІ ДОГОІІОРУ 

оренди земельної лілянки - fJl<l!:l'InIll. 

Міський голова І В,Сапожко 
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