
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po підготовку та проведення земельного І 
аУКЦІОНУ з продажу права оренди земельної дїЛJIнки 

пл~ще~ 1 ,2~00гa, розташованої по бульв. Незалежності 
в ранОНІ РОЗМІщенНІ Броварського шиноремонтного заводу 

'ь 

Розглянувши подаННJlземельного відділу від 26.01.2009 року N!! 64 про 
підготовку та проведенНJI земельного аукціону З продажу права оренди 
земельної ділянки площею 1,2200га, розташованої по бульв. Незалежності в 
районі розміщення Броварського шиноремонтного заводу, керуючись 
ст.ст. 136-137 Земельного кодексу Украіни, п. 34 стаТІі 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украіні», п.п. 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 23.01.2009 року 
N!! 1006-54-05, а також враховуючи пропозиції пості.ЙНої комісії ~ питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних ВІДНОСИН, аРХ1тектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 З . и" паспорт земельної ділянки, розташованої по . атвердити теХНІЧНИ 
б,v Н .... . РОЗМІ·щення Броварського шиноремонтного 
",ЛЬВ. езмеЖНОСТl в раИОНl 

заводу, площею 1,2200га (додаток 1). 

. лоту в розмірі 753017,00 (сімсот п'ятдесят 
2. Затвердити стартову ЦІНУ 

три ТИсячі сімнадцять гривень). . . 
що виставляється на аУКЦІОН, зпдно 

3. Визначити характеристИКИ лоту, 
з додатхом 2. .. . 

.. договору оренди земельНОl ДІЛЯНКИ 
4. Затвердити ІСТОТНІ умови 

(додаток 3). .. 
• НУ з продажу права оренди земеЛЬНОІ 

• S. Призначити проведення аУКЦІОI1.00. Визначити місцем проведення 
Д1JIJIнки на 03 березня 2009 po~ ~ сальної товарної біржі, розташоване 
аУtщіону приміщення YKpaїHCЬK~l ~~:Шкова,1 НІ< <<Експоцентр України», 
3а адресою м. Київ, вул.АкадеМІК 
Павільйон 6. 



иО0150 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

· сію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
коМІ • • о .. 

'теfl"М1nи БУДІвництва та 1НвеСТИЦІИо 
арК! A~Jr ' 

м.Бровари 
від 29 січня 2009 року 
Н!! 11Ь1.!)'-5.5-(}5"' 

ІоВоСапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступник ,- .I:t::,=-~ .. / 
начальника земельного ВІДДІЛУ ~. -.,:::;~!:::;:;so:::~ Л.М.Гудимевко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, арХітектури 
будівництва та інвестицій ' 

В.О.Андрєєв 

, ~ 
с _/ ІГЛ ~ .. авер 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



Додаток І 

до . 
РІW~ИИJl _ ~OBapCЬKOЇ міської 

ради ВІД -i'~ січИJI 2009 р. 
Н! t12t~-$ -os 

3210600000:00:038:0011 

(КiUШctpОВIIП номер земenlollОТ дinННКII) 

ТЕХНІЧНИЙ ПДСПОРТ 

земельно; ділянки, яка виставляється на земельний аукціон 3 

продажу права оренди, та її місце розташування 
м.БРОВАРИ 

2009 рік 

І. Відомості про розмір земельної ділЯНКl1 

1. IInоща земельної дїЛJIнки - J.2200 2а 

2. Конфігурація та довжина сторін земельної дimmки, рельєф місцевості, ОПІІС меж 
~ельноі ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де 
Обмежується господарська діяльність, меж частин земельної дiлRНlОf, які містять 
обмеженИJI (обтп(еННJI) щодо використ8ИНJI землі, визначені на кадастровому плані 
земельної дimппm та в акті погоджеИНJI суміжних меж 

Згід1l0 кадастрового плану та BUCIIOBкiB управління Аlісто6удJIВаllllЯ та 
архітектури. зєАfєлыla діЛЯllка .",ає складllУ КОllфігураціlО. ;'Іає CnOKiZЇHIIIЇ рельєф. 

зєлfєлыla ділянка АfЄ:JIСУЄ: 

від А до Б - ВАТ «КранобудіВІІа фіJ1Atа «Стріла»; 
від Б до В - ЗЄАюі зQгалыlгоo КОРІІСlllування(nроf3д),' • 
від В до Г - ЗЄАfЛі загального кор"сmуваНІІЯ (6ульв.Незале:ясності),· 
від Г до А - ЗЄАfЛі ЗQгального кор"сmуваllНЯ (nроfзд). . 

П. Відомості про місце розташування земельної ділЯ11К11 

1. Розташування земельної ділJIНКИ відносно населеного пункту: 

а) відстань:, 

від межі населеного пункту -1. OJatl 

від центру населеного пункту - З.ОКАІ • 

611.'"b. НєзалЄЖllосm, 
б) HIUlВHi ШЛJIXИ сполучеННJI -l1J1JОruLrt!'''l2!U!!:;''U!::==~-

В) !Шановані ШJIJIXИ сполучеННJI- вlдСУnl1lі 
б eHНJI прилеглої до зеltlельної дiJUппcи тepllТopiї 

r) ступінь техногенного за руди 

- ІІЄ за6рудllЄllа 
х мереж та умови їх ВИКОРИСТ8НИJI: 

.ц) Нмвність зовнішніх інженерни 

ВодопостачанНJI- BidCVl1llli 

каналізації - відсуmllі 



енергозабезпечення - IIQJlall; 

2. Розташування земельної ділянки D межах населен 
ого пунrny: 

б) адміністративний статус населеного nYHrrv чис ' 
••• J' еЛЬНІСТЬ населення 

- А,ісnJО, ЧllселЬІІ;сть ІІаселеllllll 92 тllС. 

В) наявність у населеного пунlП'У статусу курорту або І'СТ ,. оричного 
,;дCWIl11111, -

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення _ ІІе tlXодllть, 

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть 
811КОРlfстовуватися для транспортування сировини та готовоі продукціі 

- розташоаа1l0 ІІа a;dCnJall; 20 КАІ а;д АI.КlIєаа ІІа аатОАlаZ;СIІІРал; - Ca",~т
Петербурz - Киів - Одеса, зал;З1ll'Чllа .1ІаZ;СlllРаль - Кию - Одеса. 

е) розташування земельноі ділянки відносно функціональних зон населеного 
пункту - теРllторія nРОАfислоаllХ n;дnРIlЄАlсmа та 6уд;аЄЛЬІІІIХ opzallball;IЇ, 

є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення ДОnYСТИ~fОГО 
рівня шуму - 06 'єкти з nереаищеllllAl р;аНЄАI ШУАlуа;дСУІІІIІ;. 

Ш. Відомості про належність земельної діЛRНКl1 до державної ЧІІ 

комунальноі власності 

І, Статус земельної ділянки - рахуєтЬся а за6удованZIX ЗЄАUUIX J1I;cma - ЗЄАІЛ; 

'nРОА'lІслоаост; 

2 Найменування органу державної впади або органу місцевого самоврядування, 
, " , земель Броварська уповноваженого приймати рішення про вщчуження ВІДПОВІДНИХ - ~=~= 

JI,іська рада 
" 'ну ді nlППtV - державн01 lІЛаСllост;, З, В1Домосп про право власносп на земель U--•• 'J 

4, Дані про державну реєстрацію: .. . 
а) встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельНОІ ДIЛJIИКИ 

І вілЬІІОZО дост для n ОК/lадаНlUl Hoal« 
за6езnечитll 'А'О" , ~"e НІІ% Аlе еж. !l О ЗНQXодять в А,ежах 

'1 ' н ЮЧIIХ ІІІ еКОIІСnJ 1\'1 ;ї' m експл 'Q аl І ІС 
ЗQЗllаченоі mериmор;У. , 

б) 'тyn'B - а;дСУІІІНI, 
земельних сеРВІ " 'У "ни продажу земельної ділянки 

К б' етом МіНІстрІВ кpВl 
5, HIUlВHicть погодженНJI а ІН 

іноземній юридичній особі -, 
• мельної ділRНКl1 та ії стартову ціну 

IV. Відомості про грошову ОЦІНКУ зе _ _ 
.. ЇJIJIНICИ відповідно до експеРТНОІ ГРОШОВОІ 

1 Вартість права оренди земельНОІ Д CRч; сіА "адІ mь г IlВellb ОО "Оn;IЇО". 
, • , lдеСllm ІІІ 11 nlll 

ОЦІНКИ - 7jj 017. оо С;АІсоlІІ n 'ІІn оо' земельної ділянки - 2299778 (два 
оо гроШОВОI ОЦІНКИ , 

2 Величина нормаТИВНОI , сот сіА,деСІІm ВІсЬ. г IІВе1lЬ 
, ' д '1I1llb mllCRЧ СІАІ 

А. ыїIIuu да;сnJ; деа 'яносто ев .. ЇЛJIНки _ 7jj 017. ОО (СЇАlсоm п'ятдесят 
, ава орендИ земельНОІ Д 

З, Стартова ЦІна пр оо "0";110", 
ШрlI тuсяч; сіА.надllять) zpllBe1lb 



І У. BiдOl\locтi про ПР.IРОДИIIЙ і господарськ .. 
І IIII стан зеl\lелы�оіi діЛПllКl1 

1. Фактичне використання земельної . 
_""едового nР'l3l1аЧЄIІIІSl . ДIJIJIИlCJf "ід Dо""іщеllllR 06 'єкту 

2. Ступінь техногенного забруднення _ І: 
не 30иoVдHЄIIa. 

3. 3araльна характеристика інженерного об 
• . лаштування земельної ділянки: 

а) ВОДОВОДІВ - в,деу","с. 

б) дощової каналізації - відсуm1lЄ. 

В) побутової канanізації- відСУnlllС. 

г) ПРОМlіСЛОВОЇ каналізації - відсутІІЄ. 

r) локальних очисних споруд - відсутllЄ. 

д) дренажної системи - відсуm1lС. 

е) газопроводу - відеутІІЄ. 

є) тепломережі - відсутІІЄ. 

ж) електромережі - відсутнє. 

з) телефонної мережі - відсутнє. 

УІ. Відомості про цільове ПРlfзначеннв земельноі ділВНКlf 

Категорія земель - ЗЄі1fЛі nРОАІuсловості 

Установлене цільове призначення земельної ділянки - 3еАиІі nРОJlІІсловосml 

та можливість зміни цільового призначення і дозволеного функціонального 
ВИКОРистання земельної дimmки - згідво чинного законодавств&. 

Технічний паспорт земельної дinинки: 
Склав . 
Головний спеціаліст земсльного відділу 

~. c;.'UlIL 200.1р. f!J 
Перевірив 
ВИКОRylоча обов 'J13ки начальника 
земельного відділу - заступниК 

начальника земельного відділу 

ВИКОНУІОЧJfЙ обов' .взки міського 
I'оnО8И - секретар ради 

Л.М. Гудименко 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН}'lоча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГудимеНl(О 

.. 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Ріше~ваРСЬКDr міської 
радlі від січня 2009 р. 
Н!! ttJ!7- -о.г 

Характеристики лоту, що Вlfставляється на аукціон 
МІсце Зllаходження: 

по бульв. Незалежності в раАоні розміщення Броварського шинореr..онПlОГО заводу 

Цільове ПРllзначеllНП: 

зеr.mї промисловості; 

РОЗllір земельної діЛDНКII: 

1,2200 га; 

УІІОВІІ Вllкористання земельної діЛЯНКІI: 

3C&leJlЬHB ділянка пере~бачена ДJIJI розміщення об'єкту промислового призначення 

.. . . ... ' .... . . . . . ... '''' 

\ 

ВИКОНУЮЧИЙ обов'язки міського 

ronови - секретар ради 

.. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, 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 



Додаток 3 

Од J о рі~ення Броварської міської 
ради вІД -ll сіЧНJI 2009 
НІ 1f)~.y-5.!i-Pf р. 

Істотні УМОВIІ ДОГОВОРУ оренди 

розмір та місце розташування земельної діля 
S по 6)lльв.НєзалЄ:JIСllосmі в paZЇOIl; РО~\І;ще внки, що в передається оренду -1.2200 
тер •• ін оренди - 25 років.' 111ІЯ ооваРСЬ1\ого IllllIl00є.\lо"",,,ого заводv 

р~змір орендної плати - J 0% від "ОPf\lаIlШВІІО" гРОlllОВО" оці"",." З~'tЛі "а рі1\,' 
ЦІльове призначення - ЗЄАtлі nРОJ\luсловосmі,' 

умови використання земельної ділянки для' , Ш"I311QчеННR: - ро~",ще1l1m 06 Є1\ту nро.ш,слового 

умови збереження стану об'єкта о е . . .і ., Р нди - зєАlелыla дlЛRІІка nОВllllllа nере6уватll в 
ЗQuОВIЛЬІІОJlIУ стаНІ,' 

,о. УМОВІ! і с~оки передачі земельної дinJlНКИ орендарю - передача зєJ"елыlff діля"",." 
3дIllСlllо~mься піСЛЯ державно" реєстрації догово1l.У оренди за aKmOJ" nриі;'"а",ІЯ -
передаЧІ,' 

умо~и поверненНJI земельної діЛJIНКИ орендодавцеві піcnя припиненНJI ореНДІІ -
3~fель"а дІЛЯнка повертається оре"дарев; за a1\IIIOJlI npuiiJIla1llm lJеоедач; У стаll;, "е 
llP'"OJ1IY 1J0рівняно з IlJlIAI, У R1\OJ"Y віll одержав іТ в оренду,' 

існуючі обмеженНJI (обтяжеННJI) щодо ВИКОРИСТВННJI земельної дinJlнки - зєАlелыla 
дinR1Іка lVIощеl0 0,4716 інжеllерниu коридор KOJlfYН;KauiziHof Jllepe:нci: ЛЕп, водопроводу. 
nаООlJроводу, зв юку, каналізаційної Jlfepe:нc; та mеnЛОJ"ереЗlС;,' 

сторонІ, що несе ризик випадкового знищенНJI або пошкоджеННJI об'єкта opeНДJI -
ODeHdaR: 

ВИКонуючий обов'JlЗКИ міського 

rоnови - секретар ради 

на зміну або припиненНJI дії 

І,В,Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН)'lоча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~:М.ГУдименко 

В.О.Андрєєв 



, -А-I--..fI-----::;: ,. - .Р. tp 
~ аеи' 

ВИКОНYlОЧОМУ обов'язки міського 
ГОЛОВИ - секретарю радИ 

rJ С, ().І, D УСапожку І.В. 

11 6lf 
,~ J,I. /)/. ()9,. ПОДАНня 

Земельний відділ міської радИ просить Вас РОЗГЛЯНУТИ на черговому засіданні 
сесії міської ради питання про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 1,2200га, розташованої по 
бупьв.Незалежності в районі розміщення Броварського шиноремонтного заводу: 

1. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 
бупьв.Незалежності в районі розміщення Броварського шиноремонтного заводу, 

мощею 1,2200га (додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 753017,00 (сімсот п'ятдесят три 
тисячі сімнадцять гривень). 

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

4. Затвердити істотні умови договору оренди земельноі ділянки (додаток З). 

S П ня аукціону з продажу права оренди земельної . ризначити проведен . . 
дbuпncи н 03 б 2009 року о 11.00. Визначити МІсцем проведеННJI аУКЦІОНУ 
nPИМіще~ yкpe~~=KOЇ універсальної товарної біржі, .~озташо~ан= за адресою м. 
".... НІ< ,;0 центр УкраІНИ» павІЛЬИОН 6. 
1\ИІВ, вул.Академіка Глушкова, 1 (UJкспо , 

ВИКОнуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступНИК 
lІачвnьвикв. земельного відділу 

____ Л.М.ГуДименко 
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