
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про підготовку аукціонів з продажу права 
на оренду земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного відділу від 21.03.2008 N!! 559 
щодо підготовки аукціонів з продажу права на оренду земельних ділянок та 
протест прокурора міста Бровари старшого радника юстиції Наджафова о. від 
25.03.08 N!! 487-вих на рішення Броварської міської ради від 21.02.08 
Н! 648-33-05 ,,про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних 
аущіонів щодо оренди землі в м. Бровари", керуючись ст. 12 Земельного 
Кодексу України, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 
Закову України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України 
<<Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
дUшьносТї», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.08р. Н!!90 
"Деш питання проведення земельних аукціонів", п.п.7 п.5 Прикінцевих 
положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести аукціон з продажу права на оренду земельних ділянок в 
М. Бровари у 2008 році. 

2. Затвердити перелік земельних діJШI~к, щ~ призначені для продажу 
Права на оренду земельних ділянок через a~ЦIOH, ЗГІДНО з дo~aTKO.M 1 ... 

3. Делегувати виконавчому КОМІтету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 
ВИХонання вимог частини 1 п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 
22.02.08р. Н!!90 "Деякі питання проведення земельних ayкцiOHi~". 

4. Організатору аукціону заб~пе:ити У вс~овл.ении п.5 Порядку 
ПРоведення земельних аукціонів терМІН ПІДГОТОВКИ ЛОТІВ зГІДНО З додатком 1 до 
продажу на аукціоні. ....... о 

5. Скасувати рішення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради вІД 21.02.08 NL 648-~3-~5 
,.про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних аУКЦІОНІВ 

ЩОдо оренди землі в м. Бровари". 
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б.Вважати таким, що втратили чинність рішення Броварської міської ради 
від 29.11.07 Н!! 543-29-05 "Про затвердження Положення про надання 
земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах в м.Бровари", від 
20.12.07 Н!! 558-30-05"Про призупинення рішення Броварської міської ради від 
29.11.07 Н!! 543-29-05 "Про затвердження Положення про надання земельних 
ділянок в оренду на конкурентних засадах в м.Бровари" та від 21.02.08 
N!! 649-33-05 "Про затвердження переліку земельних ділянок, що призначені 
ДЛJI надання в оренду через аукціон в м. Бровари". 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій. h '-- ", О, 

~ ... _ .. І • ~1 ~,. ," 

Секретар ради 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицієlO 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТОРIИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника . . .. 
земельного ВІДДІЛУ - головнии 

спеціапіст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ГОлови 

. 
Начальник ЮРИДИЧНого відділу 

ГОлова постійної комісіУ з ПИтань 
розвИТКу та благоустрою теРИТорій 
зем~них ві.цносlПI, архітектури • 
БУДІВНИЦтва та інвеСТИЦій ' 

. . 

/ n ""-==,,, 
Л.М.ГУдиМ_ 

В.О.Андрєа 

'с ~' ІІ .Jlaвep 

H.I.ГH8ТlOX 

~! __ J11f1J 
С.В . .1JJДЮV 



Перелік 

Додаток 1 до рішення 
БроваВ9ЬКОЇ міської ради 
від "~" kМйt..р 2008 року 
N!! 6t.ft.f~-

3eJf,ельнlIX ділянок, що призначені для nрода31СУ права на оренду 
3ЄАtелЬНlІХ ділянок через аукціон 

Сn,ав«а 

Площа, 
Цільове 

УJlІОВlI орендної CnIpO« 
І M;CI(eзHaxodЗICeHНJI ВІІ/(ОР"С- матll орендІІ 

(га) 
nРll3наченНR n,аннв (1" ,id 

гРОlllо,оі 
OI(;HI(II) 

1 вул. Черняховського 0,4600 Промислове 

в районі розміщеННJI використаннJl промисловість згідно 5 років 

aвtостоJIВКИ 
розрахунку 

-ШІ Вакуленка І.П. 
1 ~л.Черняховського 0,5100 Промислове 

в районі розміщеННJI використВIIИJI промисловість згідно 5 років 

авТОСТОJIВКИ 
розрахунку 

~ 
!ПІ ~акуленка І.П. 
~л. Красовського в 1,7300 Промислове згідно 

Р8ЙоніРОЗNUщеЕаІИ викориCТ8JПIJI промисловість .розрахунку 5 років 

_ .!аводУ "Торгмаш" 
І Вул. Красовського в 0,3400 Промислове згідно 

Раііоні РОЗNUщення викориCТ8НWI промисловість розрахунку 5 років 

;-- !аводУ "Тоогмаш" 
І ОБ'" згідно lЗНа дорога в 1,7000 Промислове 

Раііоні розміщення використ8ВИJI промисловість розрахунку 5 років 

"~оібази 
І ОБ'" 

lЗНа дорога в 1,1500 промислове 
згідно 

РаііОНі розміщ викориСТ8ИВJI промисловість розрахунку 5 років 

.. АЗс! ения 
~B "деліка" 
Уп.I(ОРоnенк 0,2396 Комерційне КомерціJl згідно 5 років 

РаІі · ав 
.. 6 0:1 Розміщення використ8ВИJI 

розрахунку 

Д. О-а 



8вУл.к~роле~а в 0,1181 Комерційне комерція згідно 5 років 
райОНІ РОЗМІщення використання 

розрахунку 

І БУд. N!!Sб-а 
'9 ~ульв.Нез8JIежності 0,4300 Комерційне згідно 

в районі перетину з використання комерція розрахунку 5 років 
вУл.Щолківською 

10 Об'їзна дорога в 0,8217 Комерційне згідно 

районі розміщення ВlfкористанНJI KOMepцїJI розрахунку 5 рохів 
АЗС тов "Ірина" 

іі на розі вулиць 0,3600 Комерційне згідно 

Київська та використання комерція розрахунку 5 рохів 

П.Чубинського 

11 На розі вулиць 0,1120 Комерційне . 
зпдно 

Шевченка та використання комерція розрахунку 5 років 

І Коккінакі 
13 Буnьв.Незалежності 0,9110 Промислове згідно 

В районі розміщення використання промисловість розрахунку 5 років 

заводУ "Стріла" 

14 Буnьв.Незалежності 1,3000 Промислове згідно .. . . використання промисловість розрахунку 5 років 
враиОНlРОЗМ1щеF.ПiЯ 

шиноремонтного 

заводУ 

15 На розі 0,3000 Комерційне KOMepцїJI згідно 5 років 

вуп.Кyryзова та використании розрахунку 

пров.Радистів 

Продовжити термін 
IОристування 

земenьною . 
, д1JIJПncою, що 

- ~еребуває в оренді 

Секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
• W" • '.' 

ПОСТ1ИНОI КОМ1Сll З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

3 

будівництва та інвестицій - виконуюча обов"язки 
начальника земельного відділу - головний спеціаліст 
земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського 
голови 

Л.М.ГУДИAfеJfК( 

В.О.Андрєєв 



Міському голові Антоненку В.О. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянути на 
черговому засіданні сесії міської ради питання щодо підготовки аукціонів з 
продажу права на оренду земельних ділянок: 

1. Провести аукціон з продажу права на оренду земельних ділянок в 
м. Бровари у 2008 році. 

2. Затвердити перелік земельних ділянок, що призначені для продажу 
права на оренду земельних ділянок через аукціон, згідно з додатком 1. 

3. Делегувати виконавчому комітету Броварської міської ради виконання 
вимог частини 1 п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.08р. Н!90 
"ДеJПd питання проведення земельних аукціонів". 

4~ Організатору аукціону забезпечити у встановлений п.5 Порядку 
проведення земельних аукціонів термін підготовки лотів згідно з додатком 1 до 
продажу на аукціоні. 

S. Скасувати рішення Броварської міської ради від 21.02.08 Н! 648-33-05 
,Дро затверджеННJI Тимчасового порядку проведення земельних аукціонів щодо 
оренди землі в м. Бровари". 

6.Вважати таким, що втратили чинність рішення Броварської міської ради 
від 29.11.07 Н! 543-29-05 ,,про затвердження Положення про надання земельних 
дiтmOK в оренду на конкурентних засадах в м.Бровари", від 20.12.07 Н! 563-30-
ОS,Дро призупинення рішення Броварської міської ради від 29.11.07 Н! 543-29-
OS ,Дро затвердження Положення про надання земельних ділянок в оренду на 
КОнкурентних засадах в м.Бровари" та від 21.02.08 Н! 649-33-05 ,,про 
затвердження переліку земельних ділянок, що призначені для надання в оренду 
через аукціон в м. Бровари". 

ВВІсОRyюча обов'язки начальника 
зеМАnYИо · · .. 

""&11 го В1ДДІЛУ - головнии 
CUen; • 

~8JIicT земельного відділу 
Л.М.Гудименко 
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Перелік 

ДОД8.'l:ок 1 до рішеиИА 
Брова'р.СЬКОЇ міСЬКОЇ ради 
від ''OP.f " ~.t2008 року 
N!! 6tPJ' - з - 0.5" 

земельних ділянок, що призначені для nродll3lСУ права на оренду 
земельних ділянок через аукціон 

Ставна 

ПлощаJ Умови орендної С",ар",ова Fapall"';lїH С",рон 

Afісцезнаход~ення 
Цільове ВlU(орuсn,ання lUlan,,, ,(;на ЛО"'У "lї внесон ореllд" 

(za) призначення (у" lІ;д 
гРО"'Оllоі (n,,,с. ZpH.) (1І'''с. ZpH.) 
011;,,"") 

вул. Черняховського 0,4600 . Промислове 

в районі розміщеННJI промисловість · 120 180 5 років використaиwI зпдно 

автостоmxи розрахунку 

ІПІ Вакуленка І.П. 

вул. Черняховського 0,5100 Промислове 
в районі розміщеННJI викорисТ8ННJI промисловість · зnдно 120 180 5 років 
автостоJIНI<И розрахунку 

ІПІ Вакуленка І.п. 

вул. Красовського в 1,7300 Промислове · зnдно 

районірозміщеИНJI використaиНJI промисловість розрахунку 340 510 5 років 
заводу "Торгмаш" 



.. -- JI. 1 , 
І 

згідно 5 років 
/ 4 ...... __ ---. І 0.7400 І л__=_ ПРОМИCJIовість розрахуику 100 150 

pвilоиі розміщeIQUI .ви.кориCТlUUU' 

.заводУ ··Торгмаш" 

І ~ І Об'j"зна дорога в 1,7000 Промислове згідно . . 340 510 5 років р8йоиі розміщевня ВИІСористаншІ ПРОМИСЛОВ1СТЬ розрахушсу 

овочевої бази 

6 Об'їзна дорот в 1,1500 Промислове згідно 

районі розміщеННJl 
. 

250 375 5 років використ8НIDI ПРОМИСЛОВ1СТЬ розрахунку 

АЗС ТОВ "Деліка" 

7 Вул.Короленка в 0,2396 Комерційне Комерція згідно 115 172,5 5 років 
районі розміщеВWI використання розрахунку 

буд.60-а 

8 Вул.Короленка в 0,1181 Комерційне комерція · 70 105 5 років ЗГІДНО 

районі розміщеВWI використання розрахунку 

буд. Х256-а 

9 Бульв.Незалежності 0,4300 Комерційне · ЗГІДНО 

В районі перетину З використання комерція розрахунку 200 300 5 років 
вул.Щолківською 

10 Об'їзна дорога в 0,8217 Комерційне · ЗГІДНО 

районі розміщевня використання комерція розрахунку 160 240 5 років 
АЗС ТОВ "Ірина" 

11 на розі вулиць 0,3600 Комерційне згідно 
Київська та 
П. Чубинського 

використання комерція розрахунку 160 240 5 років 



JZ IїНа РО3Ї В,У.IUЩb І 0.1120 І Комерційне 

Шев"lенк& та вихорист8ИИJl 

Коккінакі 

13 

14 

IS 

Бульв.Незалежності 0,9110 Промислове 

в районі розміщеННJI використання 

заводу "Стріла" 

Бульв.Незалежності 1,3000 Промислове 

В районі розміщеИИJI використання 

mииоремоитноro 

заводу 

на розі вул.Кутузова 0,3000 Комерційне 

та пров.Радистів використання 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

згідно 
1 , комерція розрахунку 70 105 5 років 

згідно 

промисловість розрахунку 250 375 5 років 

. 
ЗГІДНО 

промисловість розрахунку 350 525 5 років 

. . 150 225 5 років комерЦlJl ЗПДНО 

розрахунку 

- - -- -

Л.М.Гудимеико 



ПРОТЕСТ 

m 
ок РАТУРА УКРАЇНИ 

ур ТУРА МІСТА БРОВАРИ 
київської ОБЛАСТІ 

07401. М. БроваРІІ. оул. КJiiBCЬKв. 137 тел. факс: 4-15-13 

Броварському міському голові 
Антоненку в.о. 

ІІа рішення Броварської міської ради 
від 21.02.08 Ке 648-33-05 

Проведс;ною прокуратурою міста Бровари перевіркою установлено, що 
рішенням Броварської міської ради від 21.02.08 Н!! 648-33-05 «Про затвердження 
Тимчасового порядку проведення земельних аукціонів щодо оренди землі в м. 
Бровари» затверджено Тимчасовий порядок проведення земельних аукціонів 
щодо оренди землі в м. Бровари. 

Це рішення Є незаконним та піДJIJIГaЄ до скасування з таких підстав. 
Згідно з ст. 19 Конституції України органи місцевого самоврядування їх 

посадові особи зобов' язані діяти лише на підставі повноважень та у спосіб, що 
передбачений Конституцією України. 

Відповідно до ст. 25 Закону Украіни <<Про місцеве самоврядування в 
Україні» міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені 
КОНСТИТУЦією України, цим та іншими законами до іх відання. цим Законом 
(~ToCТ. 26 та 33) регутовання питання проведення земельних аукціонів не 
ВІднесено до відання міської ради та їі виконавчих органів. 

Крім того, з метою реалізації ст. 82 Закону Украіни «Про державний 
бюдЖет України на 2008 рію> та ст. 124 Земельного кодексу України постановою 
~біНету Міністрів України від 22.02.08 Н!! 90 затвер~жено Порядок пр?ве~~ння 
МeJIьних аукціонів, де визначено процедуру ПІДГОТОВКИ, органІзацІІ та 

ПРоведеННя цих аукціонів. ... . 
Таким чином Броварська міська рада не мала права приимати РІшення про 

затв' . . 
о еРДження Тимчасового порядкУ проведення ~~мельних a~IOHIB щодо 
ренди землі в М. Бровари, оскільки це не входить до 11 компетеНЦll. .. с 

n З ОГЛЯДУ на викладене, керуючиСЬ ст. 21 Закону УкраІНИ 'Про 
РОкуратуру",__ _.-. --- - -.--.-.. ~ .:.: ... ---_. --- ... -- . 

ВИМАГАЮ: 
сеп Скасувати п. 1 рішення Броварської міської ради від 21.02.08 H~ 6~8-ЗЗ-О? 
о :0 заТвердження Тимчасового порядку проведеНН!l земельнzx aYКЦl~~~. ~~o 
р If,ци землі в М. Бровари». 11'''··','Оіі .:.~MIi&A ~4ztl 

.. BxIAt1\o\ •. J-IJi..{ о
JJ о • • __ .Р.3-. OJ 2: . 



ПовjДОМlfТИ прокурору міста Бровари про результати РОЗгляду п 
..... н POTfI'It., 

деСlІтндеННШІ терМІН з ДНЯ ного надходжен я. --'І, 

ВідllооідllО до ст. 21 3аl\Оll] Уl\раТНll "Про 17p01r.)1fJumypy" протест I1роlt.у/Ю. 
дію OllpomecmOBallOZO аl\ту і lIid'IRzac 0608 'язl\ово.1ty розгляду у r)eL'JIlIllIr)elllllllї "тро:;' ЗJ~ 
ІІадходжеllllJl. IIC,W,.. 

Прокурор J\ііста БроваРl1 
с:таРШllіі раДІІІІК IOCТllQii --------
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'" 

--- .. 

О.На_фо! 

" " " . ..-
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