
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затверд~ення проектів землеустрою та перeJtЇIf 
земельних ДІЛЯНОК, які вистаВЛJlIОТЬСЯ на аукціон із 

набутгя права оренди земельних ділянок в 
м. Бровари 03.1 І .2008 року 
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Розглянувши подання земельного відділу від 26.09.2008 Не 1167 щодо 
затвердження проектів землеустрою та переліку земельних ділянок, які 
виставляються на аукціон із набутгя права оренди земельних ділянок в 
м. Бровари 03.11.2008 року та керуючись ст. 12,124 п.12 Перехідних положень 
Земельного Кодексу України, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», 
п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Тимчасовим положенням про порядок проведеННJI аукціонів із набуття права 

оренди земельних ділянок в м. Бровари, затвердженим рішенням Броварської 
міської ради від 28.08.2008 Н!! 837-42-05, а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду, які виставляються на аукціон із набуття права оренди земельних 

ділянок в м. Бровари 03.11.2008 року: 
1.1. Площею 1,2200 га, з них 0,4716 га - землі обмеженого використання 

_ інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщення об"єnу 
промислового призначення - землі промисловості, по бульв. Незалежності в 
районі розміщення Броварського шиноремонтного ~aBOДY; 

1 2 Площею 1 7289 га з них 0,4484 га - зеМЛІ обмеженого використаННJI 
_ інж~~ерний ко;идор ~ереж ~омунікацій, ~ розміщення об"єкту 
промислового призначення - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул. Красовського в 

Т аш"· районі розміщення заводу" оргм, . 
1 3 Пл О 3366 га з них 0,0558 га - зеМЛІ обмеженого використання 
.. ощею" . . .. . б" 

. .. коридор мереж комуНlкацlИ, для РОЗМІщення о єкту - Інженернии . . 
аченU'd' - зеМЛІ промисловосТІ, по вул. Красовського в 

промислового призн пп ' 

районі розміщення заводу "Торгмаш"; . 
О 91 ОО га, з них 0,5499 га - зеМЛІ обмеженого використання 

1.4.Площею , . ... . ННJI б" . .. о мереж комуНlкацlИ, для розюще о єкту 
- Інженернии корид р Ud' землі промислового· призначення, по 
промислового призначенnп -. с .,} "'~. 

. ... РОЗМІщення заводу" трша , 
бульв. НезалеЖНОСТІ в ранОНІ 

ЗАТ .Ppo8Ipon "",.,.._7р. З..,. Nl35tINODD 
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1.5.nЛощею . 1,1500 га ~я розміщення об"єкту промислового 
призначенНJI -. зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПО Об'їзній дорозі в районі розміщення 
АЗС ТОВ "Дел1ка"; 

l.б.nЛощею . 1,6553 га для розміщення об"єкту промислового 
npизнач.~нНJI - зеМЛІ промисловості, по Об'їзній дорозі в районі розміщення 
овочеВО1 бази. 

2. Затвердити перелік земельних ділянок, які виставляються на 
аукціон із набуття права оренди земельних ділянок в м. Бровари 03.11.2008 
року, що додається. 

3.Доручити комунальному підприємству Броварської міської ради 
,,Бровариінвестбуд" розмістити в мережі Інтернет на сайті Броварської міської 
ради та в друкованих засобах масової інформації перелік земельних ділянок, 
які виставляються на аукціон із набуття права оренди земельних ділянок в 
м. Бровари 03 .11.2008 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов'язки міського .' -н-_ 
голови - секретар ради .' ~:.' ...... ~f. ~ 

м.Бровари 

від 30 ~~ecНJI 20Q8 уоку 
Н!! .Р.У1/-1/6-0.5-

r.: ft!( ., 
і.. \ І •• \;'; \~ .. 

І • . ~~--: .. 
"~/jI~ ". ~ 

,., ') І r' ',.,,~' . .----, 
~-~ ... 

І .. В.Сапожко 



земельного відділу, за пропозицією . ...,.. . ... 
ПОСТІИНОІ KOMICII З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

3а~тупник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
• • w 

загального ВІДДілу - головнии 

спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

d І.Г.Лавер 

л. ~ І л.м.шило 

и- С.В.ПіддуБИJПC 



Додаток 

до рішення Броварс~~ї міської РQИ 
від 30.09.2008 N!! J'tYf- f/б-tJ5' 

Перелік 
3ЄAlt;"bHIIX діляllОК, які вUСІІ,авЛЯІОІІ'ЬСЛ на аУКІ(іон 

13 на6у","1Л "рава ореllд" 3ЄАlельнux ділянок 
в ЛІ. Бровар" 03.11.2008 року 

. ЗемелЬІІВ діЛИllка Нп1 
1.1. МІсцезнаходження - бульв.Незалежності в районі розміщення 

шиноремонтного заводу; 

1.2. Площа - 1,2200 га; 
1.3 Укладення договору оренди згідно з типовим договором, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.04р. N!! 220 
та умовами, визначеними на земельному аукціоні; 

1.4. Використання земельної ділянки за цільовим призначенням - землі 
промисловості; 

1.5. Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки 
землі -10% 

1.6. Розмір орендної плати в грошовому виразі від нормативної 
грошової оцінки землі - 98 692,10 гривень; 

1.7. Відшкодування орендарем витрат на розробку проекту відведення 
земельної ділянки - 42 340,53 гривень; 

1.8.Умови використання земельної ділянки за цільовим 
призначеШUJМ; 

1.9. Встановлення ДJUI земельної ділянки обмежень та обтяжень -
0,4716 га -землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій; 

1.10. ЗдійснеННJI відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 
інфраструктури міста - згідно з містобудів~ зак~нодавством; . 

1.11. Передання в комунальну влаСНІСТЬ МІста ча~тини ПРИМІщень в 
збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина ПРИМІщень у комунальну 

власність не передається; .. . . . 
1,12. Освоєння (забудова) земеЛЬНОІ Д1ЛJlнки в пеВНІ строки - зпдно з 

містобудівним законодавством; 
1.13. дотримання державних будівельних норм - згідно з 

містобудівним законодавством; . 
1 14 О Комісійних за проведення аукцІОНУ на умовах, визначених · . плата . . 5СИ . 

договором про участь в аУКЦІОНІ та Протоколом - о, 
1.15.Стартоваціна-2 500 000,00 гривень. 



~ 

. Земельна ділянка Н!!2 
2.1.Мlсцезнаходження - вул. Красовського в районі розміщення завоnv 

"Торгмаш"; ~ 

2.2. Площа - 1,7289 га· , . 
2.3.Укладення договору оренди згідно з типовим договором, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.04р. Н!! 220 
~ умовами, визначеними на земельному аукціоні; 

2.4.Вик~ристання земельної ділянки за цільовим призначенням - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ; 

2.5.Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки 
землі -10% 

2.6.Розмір орендної плати в грошовому виразі від нормативної 
грошової оцінки землі - 45 596,90 гривень; 

2.7.Відшкодування орендарем витрат на розробку проекту відведення 
земельної ділянки - 52 772,28 гривень; 

2.8.Умови використання земельної ділянки - за цільовим призначенням; 
2.9.Встановлення ДЛЯ земельної ділянки обмежень та обтяжень -

0,4484 га -землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій; 

2.10.ЗдіЙснення відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 
інфраструктури міста - згідно з містобудівним законодавством; 

2.11.Передання в комунальну власність міста частини приміщень в 

збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина приміщень в комунальну 
власність не передається; 

2.12.0своєння (забудова) земельної ділянки в певні строки - згідно з 
містобудівним законодавством; . 

2.13.Дотримання державних будівельних норм зГ1ДНО з 

містобудівним законодавством; . 
2.14.0плата комісійних за проведення аукцІОНУ на умовах, визначених 

договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5%; . . 
2.І5.Розмір втрат сільськогосподарського виробництва, ЯКІ П1ДJIJlГllIOть 

відппсодувamпo - 43 980,00 гривень; 
2.16. Стартова ціна - 300 000,00 гривень. 

Земельна ділянка НеЗ 
3.І.Місцезнаходження - вул. Красовськоro в районі розміщення заводу 

"Торгмаш"; 

3.2. Площа- 0,3366 га; о енди згідно з типовим договором, 
З.З.Укладення ДОГОВОРб~ р Міністрів Украіни від 03.0З.04р. Н!! 220 

затвердженим постановою Ка Інету ". 
на земельному аУКЦІОНІ, . 

та умовами, визначеНИМИ .. . нки за цільовим призначенням - зеМЛІ 
З.4.Використання земельно! ДІМ 

промисловості; .. 
3.5. Розмір орендно! 

оцінки землі - 10% 

плати в відсотках від нормативної грош~ої 

" 



З.~:РО~Мір ope~ДHoi' плати в грошовому виразі від нормативної 
грошово! О~ІНКИ зеМЛІ - 8 877,ЗО гривень; 

з. 7 :~1~шкодування орендарем Витрат на розробку проекту BiДBeдeHНJI 
земеЛЬНО1 ДІЛЯНКИ - 28555,81 гривень; 

З.8.Умови використання земельної ділянки - за цільовим призначеННJIМ; 
З.9.Встановлення для земельної ділянки обмежень та обтяжень _ 

0,0558 га -землі обмеженого використання _ інженерний коридор мережі 
комунікацій; 

З.ІО.ЗдіЙснення відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 
інфраструктури міста - згідно з містобудівним законодавством; 

З.ll.Передання в комунальну власність міста частини приміщень в 
збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина приміщень в комунальну 
власність не передається; 

З.12.0своєння (забудова) земельної ділянки в певні строки - згідно з 
містобудівним законодавством; 

З.ІЗ.Дотримання державних будівельних норм - згідно з містобудівним 
законодавством; 

З.І4.0плата комісійних за проведенНJI аукціону на умовах, визначених 
договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5%; 

З.І 5.Розмір втрат сільськогосподарського виробництва, які підлягають 
відшкодуванню - 8 560,00 гривень; 

З .І6.Стартова ціна - 150 000,00 гривень. 

Земельна ділянка N!!4 
4.1.Місцезнаходження - бульв.Незалежності в районі розміщеНWI 

заводу "Стріла"; 

4 2 Площа - 0,91 ОО га; 
4.3.УклвденНІІ договору оренди. з?дно ~ ТИ~ІОВИМ ДOГOB~POM, 

затвердженим постановою Кабінету MiHICТPI~ ~КРаІНи вщ ОЗ.ОЗ.04р. NL 220 
та умовами визначеними на земельному аУКЦІОНІ; . 

4.4.В~ористання земельної дimmки за цільовим призначеННJIМ - зеМЛІ 
промисловості; ." ... 

. .. плати в відсотках ВІД нормаТИВНОI ГРОШОВОІ ОЦІНКИ 4.5.РОЗМ1Р оренднО1 

землі - 10% . .. плати в грошовому виразі від нормативної 4.6.РОЗМ1Р ореНДНОI 
... млі 7З 614 60 гривень; 

ГРОШОВОI оцшки зе - , итрат на розробку проекту відведення 
4.7.Відшкодування орендарем в 

земельної ділянки - З9 424,9:Я ?:::::~Oї ділянки _ за цільовим призначеННJIМ; 
4.8.Умови використав '1' ділянки обмежень та обтяжень _ 
4 9 В ння для земельно . 
. . становле рист8ННЯ _ інженерний коридор мереЖІ 0,5499 га -землі обмеженого вико 

комунікацій; . на розвиток соціальної та інженерної 
. 4.1 О.Здійсн~ння _ в~ах:;в=тобудівНИМ законодавством; 
Інфраструктури МІста ЗПДНО 



4 
4.11.ПереданlUI в комун аль .. 

збудованих на земельній діл . НУб' влаСНІСТЬ МІста частини приміщень в 
. JlНЦI О єктах - части . 

влаСНІСТЬ не передаЄТЬСJl; на ПРИМІщень в комунальну 

4.12.0своєнlUI (забудова) земе ... 
містобудівним законодавством. ЛЬНОІ ДІЛJIНКИ в певні строки - згідно з , 

4.13.ДотримаННJI державних будівельн ... 
законодавством; их норм - зпдно з МІстоБУДІВНИМ 

4.14.0плата комісійних за п . 
роведеННJI аукцІОНУ на умовах визначених 

договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5СИ. ' 
4.15.Стартова ціна - 1 600000,00 гривень. о, 

. Земельна ділянка Н!!5 
. 5.1.Мlсцезнаходження - Об'їзна дорога в районі розміщення АЗС тов 

"ДелІка" ; 
5.2.Площа-l,1500 га; 

5.3.Укладення договору оренди згідно з ТИПОВИМ договором, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.04р. Н!! 220 
та умовами, визначеними на земельному аукціоні; 

5.4.Вик~ристання земельної ділянки за цільовим призначенням - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ; 

5.5.Розмір орендної плати в відсотках від нормативної rpошової оцінки 
землі -10% 

5.6.Розмір орендної плати в грошовому виразі від нормативної 
грошової оцінки землі - 17 296,1 О гривень; 

5.7.Відшкодування орендарем витрат на розробку проекту відведення 

земельної ділянки - 42 340,53 гривень; 
5.8.Умови використання земельної ділянки - за цільовим призначенням; 
5.9.Встановлення для земельної ділянки обмежень та обтяжень -

відсутні; 
5.10.ЗдіЙснення відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 

інфраструктури міста - згідно з містобудівним законодавством; 
5.11.Передання в комунальну власність міста частини приміщень в 

збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина приміщень в комунальну 
власність не передається; 

5.12.0CBOЄННJI (забудова) земельної ділянки в певні строки - згідно з 
містобудівним законодавством; 

5.13.Дотримання державних будівельних норм - згідно з містобудівним 

законодавством; . 
5.14.0плата комісійних за проведення аУКЦІОНУ на умовах, визначених 

договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5%; . . 
5.15.Розмір втрат сільськогосподарського виробництва, яКІ ШДJIJIГ8ЮТЬ 

відшкодуванню - 29 250,00 тисяч rpивень; 
5. 16.Стартова ціна-1200 000,00 гривень. 



• зеl\lелы�аa діJlянка Н!!6 
б.1.Місцезнаходження - Об'·I·зна Д .... 

орога в раИОНІ РОЗМІщення овочевої 
бази; 

б.2. Площа - 1,655З га; 

б.З.Укладення договору оренди згідно З типовим договором, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ОЗ.ОЗ.04р. Не 220 
та умовами, визначеними на земельному аукціоні; 

б.4.Вик~ристання земельної ділянки за цільовим призначенням - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ; 

б.5.Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки 
землі -10% 

б.б.Розмір орендної плати в грошовому виразі від нормативної 
грошової оцінки землі - 41 474,40 гривень; 

б.7.Відmкодування орендарем витрат на розробку проекту відведення 
земельної ділянки - 52 772,28 гривень; 

б.8.Умови використання земельної ділянки - за цільовим призначенням; 
б.9. Встановлення для земельної ділянки обмежень та оБТJlЖень -

Biдcyrнi; 
б.l0.ЗдіЙснення відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 

інфраструктури міста - згідно з містобудівним законодавством; 
б.ll.Передання в комунальну власність міста частини приміщень в 

збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина приміщень в комунальну 
власність не передається; 

б.12.0своєння (забудова) земельної ділянки в певні строки - згідно з 
містобудівним законодавством; . 

б.ІЗ.Дотримання державних будівельних норм - згідно з містобудівним 
законодавством; . 

б.14.0плата комісійних за проведення аУКЦІОНУ на умовах, визначених 

договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5%; . . 
б.15.Розмір втрат сільськогосподарського виробництва, яю ПІДJIJIГaIOТЬ 

вiдmкодуваншо - 2б 550,00 гривень; 
б.lб.Стартова ціна - 1 500 000,00 гривень. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного вїдцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



ВИКонуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННя 

Земельний відділ міської ради просить Вас . .... .. розглянути на черговому 
засіданНІ сеСll МІСЬКОІ ради питання про затвердження . . '. проеКТІВ землеустрою та 
перелІКУ зе~ельних ДІЛЯНОК, ЯКІ виставляються на аукціон із набуття пава о ен и 
земельних ДІЛЯНОК в м. Бровари 03.11.2008: р р д 

I.За~ердити проекти земле~с~ою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду, JIК1 виставляЮТЬСЯ на аукцІОН ІЗ набуття права оренди земельних ділянок в 
м. Бровари 03.11.2008 року: 

1.1. ПЛощею 1,2200 га, з них 0,4716 га - землі обмеженого використання
інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщення об"єкту промислового 
призначення - землі промисловості, по бульв. Незалежності в районі розміщення 
Броварського шиноремонтного заводу; 

1.2.nЛощею 1,7289 га, з них 0,4484 га - землі обмеженого використання
інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщення об"єкту промислового 
призначення - землі промисловості, по вул. Красовського в районі розміщення 

заводу "Торгмаш"; 
I.З.nЛощею 0,3366 га, з них 0,0558 га - землі обмеженого використання -

інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщення об"єкту промислового 
призначення - землі промисловості, по вул. Красовського в районі розміщеННJI 
заводу "Торгмаш"; . 

1.4.Площею 0,9100 га, з них 0,5499 га - зеМЛІ обмеженого використання-
інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI розміщеННJI об"єкту про~сло~о~ 
призвачеНIUI _ землі промислового призначення, по бульв. НезалеЖНОСТІ в ранОНІ 

РОЗМЇЩеНВJI заводу "Стріла"; 
1 5 Пл 1 1500 га для Розміщення об"єкту промислового призначеННJI -.. ощею , . АЗС ТОВ Д 'ка'" 

землі промисловості по Об'їзній дорозі в районі РОЗМІщення "ет, 
1.6.Площею '1,6553 га для розміщення o~"єктy. промислового .~изначеННJI 

• землі промисловості, по Об'їзній дорозі в раЙОНІ РОЗМІщення овочеВОl бази. 

. · янок які виставляються на аукціон із 
2. Затвердити перелІК земел~них ДІЛ м' Бровари 03.11.2008 року, що 

набyтrя права оренди земельнИХ ДІЛЯНОК в · 
ДОдаєrься. 

• ," 
ОО 

, В:х;I~ни" .Ni Р-n , 

. &роварськкА M~ 

.eP6~·· t2f р. 
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3 .ДОРУЧИТИ комунальному підприємству Броварської міської ради 
"БроварИінвеСТбуд" розмістити в мережі Інтернет на сайті Броварської міської paд~ 

в друкованих засобах масової інформації перелік земельних ділянок, ЯЮ 
'[8, • • • 
вистaвJIJIIOТЬСЯ на аУКЦІОН ІЗ набyтrя права оренди земельних Д1JUlнок в 
11. Бровари 03.11.2008 року. 

виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - зас~п~ик 
начальника земельного ВІДДІЛУ Л.М.Гудименко 



Додаток 
д? рішення Броварської міської ради 
ВІД 30.09.2008 N!! !tPf-%''''ОS-

Перелік 
3ЄА,єльнux ділянок • 

• J ЯКІ виСІІ,аВЛЯІОІІ'ЬСЯ на аУКI(іон 
ІЗ на6у","lЯ IІрава орендІІ 3ЄJНелЬНlІХ ділянок 

в М. Бровари 03.11.2008 року 

Земельна ділянка Ко} 
1.1. Місцезнаходження - бульв.Незале~ості в районі розміщення 

шиноремонтного заводу; 

1.2. Площа - 1,2200 га; 
1.3 Укладення договору оренди згідно з типовим договором 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.04р. N!! 220 
та умовами, визначеними на земельному аукціоні; 

1.4. Використання земельної ділянки за цільовим призначенням - землі 

промисловості; 
1.5. Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки 

землі -10% 
1.6. Розмір орендної плати в грошовому виразі від нормативної 

грошової оцінки землі - 98 692,10 гривень; 
1.7. Відшкодування орендарем витрат на розробку проекту BiДBeдeННJI 

земельної ділянки - 42 340,53 гривень; 
1.8.Умови використaННJI земельної ділянки за 

. 
ЦІЛЬовим 

призначенням; 

1.9. Встановлення для земельної ділянки обмежень та обтяжень -
0,4716 га -землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій; 

1.10. Здійснення відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 
інфраструктури міста - згідно з містобудів~м зак~нодавством; . 

1.11. Передання в комунальну влаСНІСТЬ МІста ча?тини ПРИМІщень в 
збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина ПРИМІщень У комунальну 

власність не передається; .. . . . 
1,12. Освоєння (забудова) земелЬНОІ дшянки в певН1 строки - ЗГІДно з 

містобудівним законодавством;. . 
1.13. Дотримання державних БУДІвельних норм зпдно з 

містобудівним законодавством; . 
1.14.0плата KOMic~ З~ проведения aYКЦlo:: на умовах, визначених 

договором про участь в аУКЦІОНІ та Протоколом - 5 и., 
1.15.Стартова ціна - 2500000,00 гривень. 
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. Земельна діЛЯllка Н!!2 
2.1.Місцезнаходження - вул К .... 

"Т" . расовського в ранОНІ РОЗМlщенНJI заводу 
оргмаІП ; 

2.2. Площа - 1,7289 га; 
2.3. УкладенНJI договору оренди згідно з типовим договором, 

затвердженим постановоlO Кабінету Міністрів України від 03.03.04р. Н!! 220 
та умовами, визначеними на земельному аукціоні; 

2.4.Вик~ристання земельної ділянки за цільовим призначенНJlМ - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ; 

2.5.Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки 
землі - 10% 

2.6.Розмір орендної плати в грошовому виразі від нормативної 
грошової оцінки землі - 45 596,90 гривень; 

2.7.Відшкодування орендарем витрат на розробку проекту BiдвeдeHНJI 
земельної ділянки - 52 772,28 гривень; 

2.8.Умови використанНJI земельної діmmки - за цільовим призначеННJIМ; 
2.9.ВстановлеННJI для земельної діmmки обмежень та обтяжень -

0,4484 га -землі обмеженого використaRНJI - інженерний коридор мережі 
комунікацій; 

2.10.ЗдіЙсненНJI відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 
інфраструктури міста - згідно з містобудівним законодавством; 

2.11.ПереданНJI в комунальну власність міста частини приміщень в 
збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина приміщень в комунальну 
власність не передається; 

2.12.0своєння (забудова) земельної ділянки в певні строки - згідно з 
містобудівним законодавством; 

2.13.Дотримання державних будівельних норм згідно з 
містобудівним законодавством; 

2. 14.0плата комісійних за проведеННJI аукціону на умовах, визначених 
договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5%; 

2.15.Розмір втрат сільськогосподарського виробництва, які підлягають 
відmкодуваншо - 43 980,00 гривень; 

2.16. Стартова ціна - 300 000,00 гривень. 

Земельна ділянка Не3 
3.1.МісцезнаходженНJI - вул. Красовського в районі розміщеННJI заводу 

"Торгмаш"; 
3.2. ІІлоща- 0,3366 га; . 
3.3.Укладення договору opeH~. З~ІДНО ~ ти.повим договором, 

затвердженим постановОЮ Кабінету МiHICТPI~ ~краlНИ ВІД 03.03.04р. Н!! 220 
та умовами, визначеНИМИ на зем~ь~ому aYКЦI~HI; . 

3.4.Використання земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ за ЦШЬОВИМ призначеННJIМ - зеМЛІ 

промисловості; .. 
3.5. Розмір оренднО1 плати в відсотках від нормативної грошової 

оцінки землі - 10% 



З.б.Розмір орендної пла 
•• • ТИ В грошовому . ГРОШОВОІ ОЦІНКИ землі - 8 877 ЗО виразІ від нормативної 

З 7 В· , гривень· 
· · 1ДШКодуванНJI оренда ' .. . рем Витрат на ро б земельНОІ Д1JUlнки - 28555 81 гри зро ку проекту відвеnення , вень· ~ 

З.8.Умови використання земельн~ї . . 
З.9.ВстановленНJI ДЛЯ земел .. Д~лянки - за ЦІЛЬОВИМ призначенням; 

0,0558 га -землі обмеженого викоьнО1 Д1ЛЯнк~ обмежень та обтяжень -
комунікацій; ристання - Інженерний коридор мережі 

З.І0.ЗдіЙснення відрахувань на 
інфраструктури міста _ згідно з містоб ~озвиток соціальної та інженерної 

З 11 П УДІВНИМ законодавством· 
. . ередання в комунальну власність . '. 

збудованих на земельній ділянці об'єктах МІста частини ПРИМІщень в 
власність не передається; - частина приміщень в комунальну 

З.12.0своєння (забудова) земельної ДІ·ЛЯНКИ· . . б . в пеВНІ строки - зnдно з 
МІСТО УДІВНИМ законодавством· , 

З.ІЗ.Дотримання державних будівельних норм - згідно з містобудівним 
законодавством; 

З.14.0плата комісійних за проведення аукціону на умовах визначених 
договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5%· ' 
. з . 15.Розмір втрат сільськогосподарського вирdбиицтва, які підлягають 
ВІДШКОДУВанню - 8 560,00 гривень; 

З . 16.Стартова ціна - 150 000,00 гривень. 

Земельна ділянка Не4 
4.1.Місцезнаходження - бульв.Незалежності в районі розміщення 

заводу "Стріла"; 
4.2. Площа- 0,9100 га; 
4.З.Укnадення договору оренди згідно з типовим договором, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів Україии від ОЗ.ОЗ.04р. Н!! 220 
та умовами, визначеними на земельному аукціоні; 

4.4.Використання земельної ділянки за цільовим призначенням - землі 
промисловості; 

4.5.Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки 
землі -10% 

4.6.Розмір орендної плати в грошовому виразі від нормативної 
грошової оцінки землі - 7З 614,60 гривень; 

4.7.Відшкодування орендарем витрат на розробку проекту відведення 
земельної ділянки - З9 424,98 гривень; 

4.8.Умови використання земельної ділянки - за цільовим npизначенНJIМ; 
4.9.Встановлення для земельної ділянки обмежень та обтюкень -

0,5499 га -землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій; . .. 

4.10.ЗдіЙснення відрахувань на розвиток СОЦlальНОI та інженерної 
інфраструктури міста - згідно з містобудІВНИМ законодавством; 



4 
4.11.Передання в комун . альну влаСНІСТЬ . 

збудованих на земельній ділянці об' МІста частини приміщень в 
власність не передається; єктах - частина приміщень в комунальну 

4.12.0CBOЄHНJI (забудова) зем ... . б . еЛЬНОІ ДІЛЯНКИ в n . . МІСТО УДІВНИМ законодавством. еВНІ строки - ЗГІДНО З 
4.13 .Дотримання держав~их б . 

законодавством; УДІвельних норм - згідно з містобудівним 

4.14.0плата комісійних за проведення а . 
договором про участь в аукціОНІ· та П УКЦІОну на умовах, визначених 

ротоколом - 5%· 
4.15.Стартова ціна -І 600 ООО ОО гр , , ивень. 

. Земельна ділянка Ne5 
5.I.Мlсцезнаходження - Об'їзна дорога в рай· . АЗС "Деліка"; ОНІ РОЗМlщенНJI ТОВ 

5.2.Площа-I,1500 га; 

5.3.Укладення договору оренди згідно з типовим договором 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украіни від 03.03.04р. Н!! 220 
та умовами, визначеними на земельному аукціоні; 

5.4.Використання земельної ділянки за цільовим призначенням -
промислове використання; 

5.S.Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки 

землі -10% 
5.6.Розмір орендної плати в грошовому виразі від нормативної 

грошової оцінки землі - 17 296, І О гривень; 
5.7.ВідІПКОДУВанНJI орендарем витрат на розробку проекту BiДBeдeHНJI 

земельної ділянки - 42 340,53 гривень; 
5.8.Умови використанНJI земельної ділянки - за цільовим призначеННJIМ 

(промисловість); 
5.9.ВстановлеННJI для земельної ділянки обмежень та обтяжень -

BiдcyrHi; 
5.10.ЗдіЙснеННJI відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 

інфраструктури міста - згідно з містобудівним законодавством; 
5.11.Перед8ННJI в комунальну власність міста ча~тини приміщень в 

збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина ПРИМІщень в комунальну 

власність не передається; .. . . . 
5.12.0CBOЄHНJI (забудова) земеЛЬНОІ д1ЛJlНКИ в пеВНІ строки - зnдно з 

містобудівним законодавством; 
S.13.Дотримання державНИХ будівельних норм - згідно з містобудівним 

законодавством; . 
S.14.0плата комісійнИХ за проведення аУКЦІОНУ на умовах, визначених 

договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5%; . . 
5.15.Розмір втрат сільськогосподарського виробництва, JIЮ ПІДJIJlГ8ЮТЬ 

відшкодуванню - 29 250,00 тисяч !ривень; 
5. 1 6. Стартова ціна-l 200 000,00 !ривень. 



. зе~lелы�аa ділянка НРб 
б.І.Мlсцезнаходження - Об'·· -

бази; Ізна дорога в районі розміщення овочевої 

б.2. Площа - l,б553 га; 
б.З.Укладення договору о . 

. ренди зпдно з типовим договором 
затвердженим постановою КаБІнету Міністрів України від 03.03.04р. Х!! 220 
та умовами, визначеними на земельному аукціоні. 

б.4.Використання земельно· І· . ' . 
промислове використання; 

ДІЛЯНКИ за ЦІльовим призначенням -

. б.S.Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки 
зеМЛІ - 10% 

б.~.Ро~мір ope~ДHoi плати в грошовому виразі від нормативної 
грошовО1 ОЦІНКИ зеМЛІ - 41 474,40 гривень; 

б. 7.Відшкодування орендарем витрат на розробку проекту відведення 
земельноі ділянки - 52 772,28 гривень; 

б.8.Умови використання земельної ділянки - за цільовим призначенням 
(промисловість); 

б.9. Встановлення для земельної ділянки обмежень та обтяжень -
відсутні; 

б.ІО.ЗдіЙснення відрахувань на розвиток соціальної та інженерної 
інфраструктури міста - згідно з містобудівним законодавством; 

б.Іl.Передання в комунальну власність міста частини приміщень в 
збудованих на земельній ділянці об'єктах - частина приміщень в комунальну 
власність не передається; 

б.І2.0своєння (забудова) земельної ділянки в певні строки - згідно з 
містобудівним законодавством; 

б.ІЗ.Дотримання державних будівельних норм - згідно з містобудівним 

законодавством; 

б.14.0плата комісійних за проведення аукціону на умовах, визначених 
договором про участь в аукціоні та Протоколом - 5%; . . 

б.15.Розмір втрат сільськогосподарського виробництва, яю ШДJlJlгаІОТЬ 
відппсодуваншо - 2б 550,00 гривень; 

б.lб.Стартова ціна - 1 500 000,00 гривень. 
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