
Броварська міська рада Київської області 

Проект Рішення 

Про підготовку та проведення земельного аукціону 
з продажу права орецди земельної ділянки площею 

0,0316 га, розташованої по вул. Лісовій^ 

Розглянувши подання земельного відділу від 13.052011 року № 282 
про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права орецди 
земельної ділянки площею 0,0080 га, розташованої по вул. ШсовійД пункту 
34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пунктів 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку проведення аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки, затвердженого рішенням Броварської міської ради 
від 20.05.2010 року № 1535-84-05, а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,0316 га для розміщення об"скіу транспорту - землі транспорту, 
по вул. Лісовій^ Броварській міській раді для виставлення на аукціон з 
продажу права оренди земельної ділянки в м. Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначення вартості права оренди земельної 
ділянки, яка відноситься до категорії земель транспорту, надається в оренду 
через аукціон площею 0,0316 га для розміщення об"єкіу транспорту по вул. 
Лісовій^ 

Визначити стартову ціну лоту в розмірі 29 924,00 (двадцять дев'ять 
тисяч дев'яносто двадцять чотири) гривні. 

3. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої на по 
вул. Лісовій^, площею 0,0316 га (додаток 1). 

4. Визначити характеристики лоту, що виставляється на аукціон, згідно 
з додатком 2. 

5. Затвердити ІСТОТНІ умови договору оренди земельної діт"гнпгст 
(додаток 3). 

6. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки на 19 липня 2011 рову о 11.00. Визначити місцем проведення 
аукціону приміщення Української універсальної товарної біржі, розташоване 
за адресою м. Київ, вулАкадеміка ГлушковаД НК «Експоцентр України», 
павільйон 6. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Міський голова ІЗ.Сапожко 

м. Бровари 
від 09 червня 2011 року 
№ __ 



Додаток 2 
до рішення Броварської місько! 
ради від 2011 р. 
№ 

Характеристики лоту, що виставляється на аукціон 

Місце знаходження: 

по вул. ЛісовійД; 

Цільове призначення: 

землі транспорту; 

Розмір земельної ділянки: 

0,0316 га; 

Умови використання земельної ділянки: 

Чеммімуя дїтпппгя пяредбяшстга для рпяміпу»тпг об'єкту траисипріу 

Міський голова ІБ.Сапохко 



Дод аток З 
до рішення Броварської міської 
ради від 2011 р. 
№ 

Істотні умови договору оренди 

розмір та місце розташування земельної ділянки, що в передається ореаду -
0.0316 гси по вУл.Лісовій.2 

термін оренди - 25 років: 
РОЗМІР орендно? плати -10% від нормативної грошової оиінки землі на рік: 
цільове призначення—землі транспорту: 
умови використання земельної ділянки - для розміщення об'єкту транспорту: 
умови збереження стану об'єкта оренди - земельна ділянка повинна перебувати в 

задовільному стані: 
умови і строки перед ані земельної ділянки орендарю - передача земельної ділянки 

здійснюється після державної реєстраиП договору оренди за актом приймання -
передачі: 

умови повернення земельної ділянки орендодавцеві після припинення оренди -
земельна ділянка повертається орендареві за актом приймання - передачі у стані не 
гіршому порівняно з тим, у ЯКОМУ він одержав її в оренду: 

існуючі обмеження (обгаження) щодо використання земельної ділянки - відповідно 
до містобудівних умов і обмежень та проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки: 

сторона, що несе ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди — 
щцдар; 

відповідальність сторін - за невиконання або неналежне виконання умов договору 
сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства: 

дотримання державних будівельних япрм; 
умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної 

ділянки - орендар не має права передавати орендовану земельну ділянку у заставу та 
внесення до статутного Аонду: 

здійснення відрахувань на розвиток соціальної та інженедної інфраструктури міста 
- 10% загальної кошторисної вартості будівниитва об'єкта містобудування визначеної 
згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та 
виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та 
інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчихових інженерних мереж 
і споруд та транспортних комунікаит. 

інші умови та обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії 
договору оренди земельної ділянки - відсутні 

Міський голова ЬВ.Сапожко 


